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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 144/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros, do(a) Secretaria - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Capital, conforme consta do expediente CIA nº. 

0707694-66.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JOANICE RAMOS DE AZEVEDO, matrícula nº. 

362, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 07/03/2018 a 

16/03/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 27 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74250 Nr: 10367-80.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Puriagro - Com. e Rep. de Produtos 

Agropecuários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4.801-B/MT, MARIA CLEUZA NAGAOKA - OAB:91907-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta 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.: 921114 Nr: 44086-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO FERNANDES

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

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

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

524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), a 

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

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

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

148,13(cento e quarenta e oito reais e treze centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1257119 Nr: 23350-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS CARLOS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANYA MAGALHÃES FERREIRA 

DO NASCIMENTO - OAB:15762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375053 Nr: 11744-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVERSON RONDON BARBOSA, RODRIGO ANDERSON 

DE ARRUDA ROSA, SILVIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO, ROGERIO 

EVANGELISTA TAQUES, SEBASTIAO NETO DE SOUZA BRITO, WANIA 

PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048, RODRIGO 

ALVES DE LIMA - OAB:10682-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Certifico que foi deferido o pedido de desarquivamento dos autos 

solicitado pela parte requerente.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322031 Nr: 23600-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSAN RODRIGUES DE MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

separada, sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e 
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cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333115 Nr: 3982-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796911 Nr: 3275-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO DE SÁ

 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: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109322 Nr: 14413-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAS HENRIQUE ROJAS CORONEL

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:20906/O, KARLOS LOCK - OAB:16828/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$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760184 Nr: 12534-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SIQUEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANÉ DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS UFMT - OAB:

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

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

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

1.431,94 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$715,97(setecentos e quinze 

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

R$ 715,97(setecentos e quinze reais e noventa e sete centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993210 Nr: 19969-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE OLIVEIRA SOUZA BATISTA, MARIVALDO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELZA DE TAL

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 5 de 569



MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744663 Nr: 41732-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDRIC MARCEL GAVINO ZANOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

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

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

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

565,16 (quinhentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), a 

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

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

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

188,31(cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157260 Nr: 34790-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN BRUNO DE SOUZA CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847318 Nr: 50839-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLLA PEREIRA OKADA - 

OAB:16.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/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$ 

575,45 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

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

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

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

198,60(cento e noventa e oito reais e sessenta 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.: 936626 Nr: 52901-48.2014.811.0041

 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: ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756990 Nr: 9134-28.2012.811.0041

 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: REGINALDO SANTOS DE JESUS

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770342 Nr: 23352-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMK CALÇADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINO COSTACURTA - 

OAB:16.627/PR, KELLY CRISTINA DE SOUZA - OAB:23.605/PR

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

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

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

579,77 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), a 

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

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

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

202,92(duzentos e dois reais e noventa e dois centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744291 Nr: 41323-93.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CALISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

600,64 (seiscentos reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

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

223,79(duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1014138 Nr: 29369-11.2015.811.0041

 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: ALEXSANDO FRANCA DE PINHO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16372/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

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

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de ALEXSANDRO FRANCA DE PINHO, 

conforme indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão 

pela qual determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral 

de credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

19.504,75 classe extraconcursal trabalhista e o valor de R$ 19.504,75 na 

classe extraconcursal multa.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 949650 Nr: 60113-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CAMPOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 9.934,32 em favor de MARIA LUCIA 

DE CAMPOS, conforme indicado pelo administrador judicial na 

manifestação retro, razão pela qual determino que o mesmo proceda à sua 

inclusão no quadro geral de credores da MASSA FALIDA DO 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 935275 Nr: 52185-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER YOSHINOBU YAMAGUCHI, 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, DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15123/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Valter Yoshinobu Yamaguchi, 

conforme indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão 

pela qual determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral 

de credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

36.274,37 na classe extraconcursal trabalhista e o valor de R$ 36.274,37 

na classe extraconcursal multa.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214644 Nr: 9807-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR BUENO DE ALMEIDA

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

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

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Josimar Bueno de Almeida, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

15.818,37 na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1118161 Nr: 17962-71.2016.811.0041

 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: ANDRÉ LUIZ FIATZ, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de André Luiz Fiatz, conforme indicado 

pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 9.544,26 

na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1020144 Nr: 32005-47.2015.811.0041

 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: LAUDILENE RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, DONIZÉTI LAMIM - OAB:4449-B, MARCELO 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Laudilene Ribeiro da Silva, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 5.024,50 

na classe extraconcursal trabalhista e o valor de R$ 5.024,50 na classe 

extraconcursal multa.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232101 Nr: 15560-80.2017.811.0041

 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: ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Orlando Luiz Santos Filho, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

31.329,41 na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004076 Nr: 25160-96.2015.811.0041

 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: JEIZIANE JACINTA DE ARRUDA E SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT, MARCELO 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Jeiziane Jacinta de Arruda e Silva, 

conforme indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão 

pela qual determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral 

de credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

21.339,82 na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.
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Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1189643 Nr: 1315-64.2017.811.0041

 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: RAULINDA ALVES VILANOVA, 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, DONIZÉTI LAMIM - OAB:4449-B

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Raulinda Alves Vilanova, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

24.447,54 na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1221474 Nr: 11979-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE COURA RODRIGUES, 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, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Geise Coura Rodrigues, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 

20.252,00 na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232634 Nr: 15763-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDILMA NOGUEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT 7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

RECONHEÇO o crédito em favor de Jandilma Nogueira Lima, conforme 

indicado pelo administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual 

determino que o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de 

credores da MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), sendo R$ 6.225,00 

na classe extraconcursal trabalhista.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para que, em 72h 

(setenta e duas horas), emita parecer sobre os documentos apresentados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176606 Nr: 42677-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios, 

objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Engecenter 

Construtora e Incorporadora Ltda.

 Tratando-se de crédito de honorários advocatícios, os mesmos devem 

ser classificados com trabalhistas, mas somente até o limite equivalente a 

de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, no valor vigente à época do 

pedido de recuperação judicial, sendo o remanescente classificado como 

crédito quirografário.

Assim, recebo a inicial, vez que devidamente instruída com a certidão de 

crédito emitida pela Justiça Laboral, contrato de honorários, cópia da 

sentença e o cálculo pormenorizado da Justiça Especializada, 

consignando, ainda, que a atualização do crédito deve ocorrer até a data 

do pedido de recuperação judicial.

Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

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

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade da 

parte autora; b) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF, pela parte requerente; c) se o crédito da parte autora já 
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foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, 

§2º da LRF, apontando seu valor e classe.

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

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

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

Após, conclusos.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º, e art. 

12, ambos da Lei 1.060/50.

Às providências.

Cuiabá, 7 de março de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182585 Nr: 44673-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, EMDAL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

SILVA - OAB:6565/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o cadastramento recente dos 

advogados da recuperanda, republico a decisão/despacho proferido dia 

13/01/2017, colaciono-o para tal fim: Vistos. Pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica e de formação de grupo econômico requerido 

por massa falida de Grupal Agroindustrial S/A e outros.1. Deverá a 

Secretaria cumprir integralmente a decisão de fls. 184/188, promovendo a 

regular intimação das empresas Grupal Agroindustrial S/A, Itahum Com. E 

Transportes Ltda., Padrão Comércio de Cereais Ltda., EMA - Empresa 

Matogrossense de Agronegócio Ltda., Grupal Corretora de Mercadorias 

Ltda., nos endereços constantes nos cartões CNPJs de fls. 

33/42.2.Manifeste o administrador judicial, no prazo de 10 dias, acerca das 

certidões encartadas pelo Oficial de Justiça às fls. 212/229, requerendo o 

que entender pertinente.3.Defiro os pedidos formulados pelo administrador 

judicial às fls. 240/243, devendo a Secretaria dar o devido 

cumprimento.4.Consoante requerido à fl. 248, defiro o pedido de vistas à 

requerente Templarium Agroindustrial Ltda., pelo prazo de 5 dias, após 

transcorrido o prazo do administrador judicial indicado no item 

2.Cumpra-se imediatamente. Cuiabá, 13 de janeiro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182585 Nr: 44673-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, EMDAL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

SILVA - OAB:6565/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o cadastramento recente dos 

advogados da recuperanda, republico a decisão/despacho proferido dia 

09/02/2017, colaciono-o para tal fim: Vistos. 1)Certifique-se quanto ao 

cumprimento dos mandados de fls. 263/267 e das cartas precatórias de 

fls. 283/284.2)Diante das informações prestadas pelo administrador 

judicial às fls. 260/262, expeçam-se os respectivos mandados para 

citação as pessoas físicas arroladas na exordial nos endereços indicados 

pelo auxiliar do juízo.Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 09 de fevereiro 

de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182585 Nr: 44673-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, EMDAL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

SILVA - OAB:6565/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o cadastramento recente dos 

advogados da recuperanda, republico a decisão/despacho proferido dia 

09/03/2017, colaciono-o para tal fim: Vistos. (... )6)Às fls. 614/637, a 

empresa Templarium Agroindustrial Ltda. apresentou sua defesa, 

requerendo, na oportunidade, a suspensão das medidas de urgência 

deferidas contra si, sob o argumento de que o bloqueio de seus bens está 

atrapalhando o desenvolvimento de suas atividades, trazendo prejuízos 

para a empresa e seus sócios. No entanto, verifica-se que os seus 

argumentos nem de longe servem para desconstituir os fundamentos da 

decisão de fls. 184/187, uma vez que a estreita relação entre os sócios da 

Templarium e os sócios das falidas, aliada ao fato de que a Templarium 

estava instalada dentro do parque industrial da Grupal, exercendo 

atividade semelhante a esta, são motivos suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito alegado pelo administrador judicial. Ademais, o 

argumento de que as restrições sofridas pela Templarium estariam 

prejudicando as suas atividades não encontra respaldo na realidade dos 

autos, especialmente porque somente houve o bloqueio nas suas contas 

correntes no ínfimo valor de R$ 183,01, conforme se vê à fl. 273, quantia 

impossível de causar o suposto prejuízo alegado pela requerente. Com 

essas considerações, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos das 

medidas de urgências deferidas nestes autos, formulado às fls. 614/637. 

7) Certifique-se quanto ao cumprimento dos mandados de fls. 263/267, 

567/578 e das cartas precatórias de fls. 584/587. Cumpra-se. Cuiabá, 09 

de março de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182585 Nr: 44673-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, EMDAL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

SILVA - OAB:6565/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o cadastramento recente dos 

advogados da recuperanda, republico a decisão/despacho proferido dia 

30/03/2017, colaciono-o para tal fim: Vistos. Desconsideração da 

personalidade jurídica. 1. Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação acerca da petição de fls. 854/860. 2. Decreto o sigilo do 

presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de 

resguardar a atuação do administrador judicial, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de março de 

2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182585 Nr: 44673-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, EMDAL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

SILVA - OAB:6565/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9.246/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o cadastramento recente dos 

advogados da recuperanda, republico a decisão/despacho proferido dia 

19/06/2017, colaciono-o para tal fim: Vistos. 1) Cumpram-se integralmente 

e com urgência as determinações contidas no despacho de fls. 843/845. 

2) Dê-se ciência ao administrador judicial quanto às certidões dos oficiais 
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de justiça constantes às fls. 842, 850 e 852, para que requeira o que 

entender pertinente. 3) Às fls. 854/860, o administrador judicial informa 

que sua atuação nestes autos resultou na publicação de notícia no site 

“Muvuca Popular” de conteúdo de ofende a sua honra, com o objetivo de 

tumultuar o andamento processual, motivo pelo qual requer providências 

deste juízo no sentido de que seja decretado o sigilo deste incidente, bem 

como a intimação do site Muvuca Popular para que retire as matérias 

publicadas a respeito da falência em questão e para que forneça os IPs 

dos computadores de origem dos comentários inseridos em tais matéria. 

(...) Especificamente quanto às providências requeridas pelo administrador 

judicial, não obstante a gravidade e relevância do assunto, é forçoso 

reconhecer que, tal como mencionado no parecer ministerial, não se trata 

de matéria a ser decidida no âmbito deste incidente, ou mesmo do 

processo principal desta falência. Isso porque o requerente narra a 

possível configuração de delito contra a sua honra, que deve ser apurado 

na esfera criminal, por meio de ação própria, não tendo relação direta com 

os interesses da massa falida. Diante disso, indefiro o pedido de 

providências contra o site Muvuca Popular deduzido pelo administrador 

judicial às fls. 850/864, determinando, todavia, a remessa de cópia das 

respetivas peças processuais ao Juizado Especial Criminal de Cuiabá para 

a adoção das providencias cabíveis à espécie. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 19 de junho de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272863 Nr: 28583-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACELI PINHEIRO GOMES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1273571 Nr: 28855-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY DANIANE NUNES PRIMO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1273573 Nr: 28856-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERICA KELLY DE CARVALHO, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731529 Nr: 27661-62.2011.811.0041

 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: ALOISIO COSTA DA CRUZ, JOSE ARLINDO DO CARMO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - OAB:, 

KATIA REGINA SANTANA NUNES - OAB:15.510/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, Luiz Henrique de Oliveira Neto - 

OAB:4160/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 27661-62.2011.811.0041, 

Protocolo 731529, 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.: 1165596 Nr: 38192-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERREIRA COSTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 38192-37.2016.811.0041, 

Protocolo 1165596, 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 819437 Nr: 25709-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 

15948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 424112 Nr: 8294-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBM S/A, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDENÇÃO - INDÚSTRIA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, CURTUME JANGADAS 

S/A, JOSÉ ALMIRO BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FABRICIO ROCHA - 

OAB:206.338-SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RICARDO DE ABREU BIANCHI - OAB:345.150/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1030001 Nr: 36746-33.2015.811.0041

 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: MARIO DONIZETTI FRANCHI, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1040032 Nr: 41642-22.2015.811.0041

 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: LORENA SANCHES SABINO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1170166 Nr: 40230-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA NOGUEIRA LOPES, 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, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1184458 Nr: 45325-33.2016.811.0041

 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: EDVAN JUNIO FERNANDES, 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:19198/O

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1198326 Nr: 4060-17.2017.811.0041

 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: KASSIA DE MATOS MOREIRA, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199406 Nr: 4481-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANDRÉ DA SILVA FILHO, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS RICARTE GRANJA - 

OAB:OAB/MS 13.509, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199415 Nr: 4490-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 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, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19950/O

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210895 Nr: 8690-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA QUEIRÓS FORTUNATO, 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, ESCACELA CARNEIRO - OAB:7621-B

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1222360 Nr: 12300-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DA MATA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1227245 Nr: 13866-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO DUTRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1228607 Nr: 14381-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 955032 Nr: 2625-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONTINO PINHEIRO DA 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, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

Lorena Mary Silveira Fontoura - OAB:15110

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1222700 Nr: 12405-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOARES FREIRE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA SILVA LIMA - 

OAB:48241, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por PEDRO SOARES 

FREIRE aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA EIRELI (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. 

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

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, voltando-me, em seguida conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)
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GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1008923-96.2017.811.0041 Vistos. Recuperação 

Judicial da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. Intime-se a 

administradora judicial para, em 05 dias, manifestar-se sobre a petição de 

id. 12337481, sob a ótica do art. 105 da LRF. Às providências. Cuiabá, 02 

de abril de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038430-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AMADOR ATAÍDE GONÇALVES TUT (AUTOR)

LEDA ANTUNES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pessoas incertas e desconhecidas (RÉU)

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 

ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE (RÉU)

GILMAR GOMES FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Autos nº 1038430-05.2017.811.0041 

Vistos, etc. Considerando o choque de pauta das audiências da 2ª Vara 

Especializada em Direito Agrário e a 11ª Vara Cível, da qual sou titular, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 26 de abril de 2018, às 

16:30 horas (conforme pauta do titular). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003125-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista as diligencias negativas, 

conforme CERTIDÕES de ID's. 11912462 e 12170163, cujos atos não 

realizados foram as INTIMAÇÕES das partes, INTIMO OS ADVOGADOS 

DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionadas as pendências, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiência 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003125-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista as diligencias negativas, 

conforme CERTIDÕES de ID's. 11912462 e 12170163, cujos atos não 

realizados foram as INTIMAÇÕES das partes, INTIMO OS ADVOGADOS 

DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionadas as pendências, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiência 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 443853 Nr: 19256-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI RUBANS, JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTO LAGARES DE FARIA, FILEMON 

SOARES LIMA, MASSILON LOPES DE ARAUJO, WARLEY CANDIDO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO 

- OAB:29.041/GO, JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - 

OAB:17208/GO, JUNIO CÉSAR DE PAULA - OAB:29.042/GO, SUELE 

MENEZES APOLINÁRIO - OAB:23.660/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENOFF DA SILVA - 

OAB:59639/SP

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

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

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

ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"(...) INTIME-SE o exequente para manifestar o interesse no 

prosseguimento da execução com relação aos executados mencionados 

na fl. 240 ou requerer o que entender de direito."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840559 Nr: 44927-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIDELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CASA PRÓPRIA LTDA

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

FUNDIÁRIO - OAB:, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - OAB:21.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 44927-91.2013.811.0041, 

Protocolo 840559, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 402887 Nr: 35506-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, SUELY 

BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, CLARO 

RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LUCAS DA SILVA, BENEDITO MARIANO 

DOS SANTOS, PAULO LUCAS DA SILVA, HERCÍLIA DA SILV STERSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

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

FUNDIÁRIO - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL.

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 1023/1026, cujo ato imcompleto foi a 

INTIMAÇÃO de SILAS LUCAS DA SILVA , PAULO LUCAS DA SILVA, 

ambos faleceram e (outros) em lugar incerto e não sabido, INTIMO A 

PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022695-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.G.M. AGROFLORESTAL, INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS ENCONTRQADAS NO LOCAL (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS (RÉU)

RODRIGO DE TAL E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1022695-63.2016.8.11.0041 Tipo: Cível 

Espécie: Interdito Proibitório (1709) Polo Ativo: M.G.M. AGROFLORESTAL, 

INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA. Polo Passivo: RODRIGO DE TAL E 

OUTROS ENCONTRADOS NO LOCAL. Pessoa(s) a ser (em) citadas(s): 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS . FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial, para, caso queira, respondê-la no prazo legal, bem como 

sua INTIMAÇÃO da decisão liminar que reintegrou a requerente na posse 

do bem a seguir descrito: Imóveis rurais denominados: “Fazenda 

Araraquara, Lote B” e “Arrecadação do Lote Gurucaia”, ambos 

localizados no município de Colniza, Estado de Mato Grosso”. Resumo da 

Inicial: A inicial foi proposta em caráter de urgência ao (a) 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT. Nela a parte autora M.G.M. Agroflorestal Industria e 

Exportadora LTDA, representada por seu sócio proprietário, Gilberto 

Antonio Cezimbra, todos devidamente qualificados nos autos, moveram 

mediante seus procuradores a “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO C/C 

PEDIDO DE LIMINAR” em desfavor de “Rodrigo de tal”, e outros, que por 

ventura forem encontrados no local, cujo as qualificações foram 

ignoradas mediante os fatos e fundamentos que foram apresentados. Dos 

Fatos Os requerentes são legítimos proprietários e possuidores dos 

imóveis rurais denominados: “Fazenda Araraquara, Lote B” e 

“Arrecadação do Lote Gurucaia”, ambos localizados no município de 

Colniza, Estado de Mato Grosso”, objetos das matrículas n° 2.261, e 2.262, 

tanto que apresentam nos autos Escrituras Públicas de Venda de Compra 

de ambos os imóveis. Ademais, os requerentes sempre trabalharam 

pautados no princípio da legalidade, buscando o serviço de profissionais 

habilitados e licenciamentos nos órgãos competentes. Outrossim, os 

imóveis dos requerentes estão cumprindo com sua a sua finalidade social, 

tanto que possuem Licença Ambiental Única, Licença de Operação, Alvará 

de Funcionamento. Entretanto no dia 23/11/2016, a propriedade vizinha 

dos imóveis citados foi invadida por “grileiros”, que ameaçam invadir, a 

qualquer momento as propriedades próximas. Desta forma, surge o receio 

dos requerentes, que consiste na possibilidade dos requeridos invadirem 

seu outro imóvel, receio este que funda-se na iminência da invasão e da 

consequente devastação ambiental, que causaria grandes prejuízos aos 

proprietários e danos irreparáveis ao meio ambiente e a toda coletividade. 

O receio dos requerentes consiste na terrível possibilidade dos 

requeridos, também, invadirem os imóveis, objetos da presente ação, eis 

que os “grileiros/sem-terras”, já, invadiram o imóvel vizinho ao do 

requerente, e estão espalhando que os próximos imóveis a serem 

invadidos por eles, serão os imóveis, acima descritos, de propriedade dos 

requerentes. Portanto, diante dos fatos acima explanados, os 

requerentes-proprietários e possuidores dos imóveis denominados 

“Fazenda Araraquara – Lote B” e “Arrecadação do Lote Gurucaia”, 

comparecem, em juízo, para requerer a proteção dos citados imóveis em 

epígrafe. DO DIREITO Da competência Com fundamento no art. 126 da 

Constituição Federal, no Provimento nº 004/2008/CM do Tribunal de justiça 

do Mato Grosso, e da resolução nº 007/2008/OE do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, notasse que a competência é, sem sombra de dúvida, desta 

Vara Especializada para julgar, em caráter preventivo, o conflito que está 

prestes a se instaurar, haja vista que a vara especializada surgiu para 

dirimir os conflitos agrários. Do mérito Nos autos foi apresentado os fatos 

e as provas documentais, seguindo a risca o que aduz a Constituição 

Federal (art. 185 e 186), os proprietários tem posse mansa e pacifica dos 

imóveis, e estão cumprindo com a função social dessas áreas, 

descaracterizando assim qualquer possibilidade de desapropriação das 

terras. Ademais, a posse é instituto bastante controverso, sendo 

discutidos ainda hoje sua natureza e conceito. Porém, a posição 

majoritária, tanto doutrinária quanto jurisprudencial compreende a posse 

como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à 

propriedade. Já o ato turbador torna a posse obscura, haja vista que a 

turbação é praticada contra a vontade do possuidor, perturbando o gozo 

da coisa possuída. Desta forma, os requeridos instigam pessoas a 
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esbulhar a posse dos requerentes, e caso isso ocorra irá gerar inúmeros 

prejuízos de difícil ou incerta reparação. Do interdito Proibitório Inicialmente, 

cumpre asseverar que o interdito proibitório é tutela, de nítida natureza 

inibitória, que objetiva evitar a concretização da ameaça de turbação ou 

esbulho na posse. Ademais, a legislação civil e processual civil garante 

aos requerentes o direito de repelir, a qualquer momento, judicialmente, a 

iminente ameaça de invasão à suas propriedades, mesmo que no presente 

caso o esbulho e a turbação ainda não tenham havido, pois os indícios de 

ocorrerem são convenientes, o que autoriza a proteção possessória de 

forma preventiva pelo juiz. Importante destacar que os requerentes 

preenchem todos os requisitos legais da proteção da posse, uma vez que 

apresentam todos os documentos que corroboram o alegado. Outrossim, o 

ponto central de cabimento do interdito proibitório é o temor, o receio e a 

insegurança, mais que justificada, pois a qualquer momento os “grileiros” 

podem invadir as terras dos requerentes e causar a eles grandes 

prejuízos, e também grande depredação ambiental. Além do mais, pode 

ocorrer também, caso haja a invasão dos imóveis, que os “grileiros” 

negociem a posse com outras pessoas, terceiros de boa-fé, já que é 

quase um pratica comum em casos semelhantes. Por este e outros 

motivos que o receio de moléstia na posse é iminente e precisa 

urgentemente de proteção judicial, para que maiores danos não sejam 

executados. Da Liminar Como visto acima, por força do art. 568 do Código 

de Processo Civil aplicam-se as disposições de manutenção de posse e 

reintegração ao interdito proibitório, sendo a liminar concedida pelo Juiz 

nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil. Desta forma, 

conforme foram preenchidos os requisitos essenciais da ação, 

necessário assim a CONCESSÃO DA LIMINAR para que os requerentes 

sejam assegurados no seu direito de posse, por meio de mandado 

proibitório que comine pena pecuniária aos requeridos em caso de 

violação da ordem, nos termos do Art. 567 Código de Processo Civil. 

Sendo assim os requerentes necessitam da tutela jurisdicional do Estado, 

para evitar que os “grileiros” invadam suas terras e causem prejuízos 

irreparáveis ou difícil reparação, e grande devastação ambiental. Dos 

Pedidos Ante ao todo exposto REQUER à Vossa Excelência: a) De plano, 

seja CONCEDIDO LIMINARMENTE e inautida altera pars, mandado 

proibitório a fim de determinar que os requeridos abstenham-se de 

cometer atos atentatórios à posse dos requerentes, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, em caso de transgressão a 

ordem judicial, tudo em conformidade com os arts. 562 e 567 do Código de 

Processo Civil, bem como, no mesmo ato, seja promovida a citação dos 

requeridos para que, querendo contestem a presente ação sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, com 

aplicação da revelia e seus efeitos; b) ALTERNATIVAMENTE, caso 

durante o trâmite processual da ação, a ameaça se concretize em esbulho 

ou turbação na posse, requer a aplicabilidade do princípio da 

FUNGIBILIDADE, convertendo-se o presente interdito proibitório em ação 

de manutenção ou reintegração de posse; c) A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

confirmando a liminar concedida e condenando os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; d) Seja 

deferido o cumprimento do mandado acima nos moldes do art. 212, §2º, do 

Código de Processo Civil; e) Protesta provar o alegado por todos os meios 

de provas admitidos pelo direito, inquirição de testemunhas, requisição e 

exibição de documentos, notadamente o depoimento pessoal dos 

requeridos, sob pena de confissão, caso não compareça ou 

comparecendo se recuse a depor (art. 385, §1º, do Código de Processo 

Civil), inclusive em eventual audiência de justificação. Dá-se a causa o 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os fins de alçada. ROL DE 

DOCUMENTOS: DOC. 01 – Procuração ad judicia; DOC. 02 – Certidões de 

Inteiro Teor dos imóveis rurais; DOC. 03 – Atos Constitutivos (CNPJ; 

Contrato Social; Terceira Alteração Contratual); DOC. 04 – Escrituras 

Públicas de Compra dos imóveis rurais; DOC. 05 – Certidões negativas de 

débitos fiscais; DOC. 06 – Licença Ambiental Única; Licença de Operação; 

Alvará; Cadastro de Consumidor; DOC. 07 – Termo de declarações; DOC. 

08 – Boletim de Ocorrência nº 2016.394217; DOC. 09 – Certidão de 

georreferenciamento n° 13.13.08.000.259-10/2013; DOC. 10 – Planta do 

imóvel georreferenciado; DOC. 11 – Cadastro de Imóvel Rural e recibos de 

entrega de declaração do ITR. ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para 

responder é de 15 (quinze) dias, contados da data da expiração do prazo 

deste edital. 2) Não sendo contestada a ação, será nomeado para o réu 

curador especial (art. 257, IV, NCPC). Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se 

de ação de interdito proibitório proposta por M.G.M. AGROFLORESTAL 

INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA, representado por seu sócio 

proprietário GILBERTO ANTONIO CEZIMBRA, em desfavor de RODRIGO DE 

TAL e outros, que forem encontrados no local, visando a proteção 

possessória dos imóveis rurais denominados Fazenda Araraquara, Lote B 

objeto da matrícula sob o nº 2.261, Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Colniza/MT, com área de 1.915,0809 há, e Arrecadação do Lote Gurucaia, 

objeto da matrícula sob o nº 2.262, Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Colniza/MT, com área de 1.008,2223 há, ambas individualizadas na inicial. 

Sustenta que ocupam as áreas desde 2005, quando da aquisição da 

propriedade das áreas, inclusive mantendo-se adimplente com relação às 

obrigações tributárias, e obtenção de licenças ambientais exigidas, como 

Licença Ambiental Única, Licença de Operação, Alvará de Funcionamento, 

Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais. Afirma ainda que, no 

dia 23 de Novembro de 2016, uma área vizinha, denominada Fazenda São 

Domingos, teria sido invadida por “grileiros” que teriam inclusive realizado 

ameaças de invasão à sua área. Relata ainda que o vizinho teria ajuizado 

ação que tramita perante este juízo sob numeração única 

1022269-51.2016.8.11.0041, demonstrando desta forma o justo receio de 

ter sua área esbulhada. Instado, o representante do Ministério Público 

pontou que os autores lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos 

requisitos legais e opinou pelo deferimento da liminar (Id. 4621033). É o 

relatório, decido. Conforme a intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 

567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para 

que a positivação do pedido dos autores prospere eles devem comprovar: 

o exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em 

comento os autores demonstraram o exercício longevo da posse, desde 

que foi havida por meio de compra e venda, conforme escritura pública (Id. 

4373906), indicando boa fé. Corrobora o exercício da posse a 

regularidade com os débitos fiscais (Id. 4373911), Licença Ambiental 

Única, Autorização para Exploração Florestal, Alvará para localização e 

funcionamento, Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (Id. 

4373918). O justo receito da moléstia resta comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. 4373932 e 4373934) bem como a existência de 

ação de reintegração de posse, que também tramita perante este juízo sob 

numeração única 1022269-51.2016.8.11.0041, de área vizinha a do autor. 

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos 

são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os 

requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse dos 

autores acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de 

DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em 

favor dos autores, sobre as áreas descritas nos Id. 4373966 e 4373971. 1 

– Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO a ser cumprido por carta 

precatória e remetido ao juízo da Comarca de Colniza-MT. 2 – CITEM-SE os 

réus, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 564, do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da 

presente decisão. 3 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 4 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 5 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 6 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

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

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

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

554, §3°, do CPC. 7 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 8 – 

Insira na autuação a expressão “e OUTROS”, conforme consta na inicial e 

que caracteriza o conflito coletivo. 9 – Dê ciência desta decisão ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS ressaltando que por se 

tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a intervenção 

do comitê no seu cumprimento. 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, Ricardo Viegas de Souza Gomide, digitei. Cuiabá, 16 de agosto 

de 2017 Alexandre Venceslau Pianta Gestor Judiciário (AUTORIZADO A 

ASSINAR: art. 1205 CNGC)

3ª Vara Cível

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020014-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (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 15 (quinze) 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: 1016166-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PEREIRA (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, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

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

agendamento da data da perícia. Data: 16/04/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007018-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SALVADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12390900 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008541-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12391841 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017829-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON APARECIDO DA SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12398312 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRILANE LOPES DE SOUZA (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:

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

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018806-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELINGTON DE ALMEIDA JUNIOR (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12397427 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011317-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12328759 ao Id. 12361744, postulando o 
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que entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição da parte requerida de Id. 12394658 ao Id. 12394682, postulando o 

que entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014157-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUIANE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 12395910 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008380-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008380-59.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 24.05.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008371-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008371-97.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: MAGNO SANTOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 24.05.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008275-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DOS SANTOS CORREA OAB - 028.904.221-60 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008275-82.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: YURI GABRIEL DOS SANTOS FLORENCIANO REPRESENTANTE: 

KAMILA DOS SANTOS CORREA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 24.05.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 
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Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008257-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008257-61.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 24.05.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008236-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008236-85.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: JOACIL RIBEIRO DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 24.05.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008355-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008355-46.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca o recebimento da indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 24.05.2018, às 09:45 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. 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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o 

autor pretende a exibição de cópia do processo administrativo adotado 

pela ré para pagamento de seguro ao autor. Analisando as razões 

expostas pelo autor, depreende-se a legitimidade e interesse do mesmo 

em obter a cópia do processo administrativo por completo, uma vez que 

pretende, por esta via, o recebimento de diferença do seguro DPVAT. In 

casu, os documentos são comuns às partes e encontram-se em poder da 

ré, incidindo a regra do art. 396 do NCPC. Ressalta-se que a exibição não 

trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privar a mesma 

do documento, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Com 

estas considerações e fundamentos, sem prejuízo da audiência de 

conciliação acima designada, defiro o pedido de exibição de documentos e 

determino à ré que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da sua intimação, a cópia do processo administrativo adotado para 

pagamento da indenização ao autor. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008342-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KIMBERLI DA SILVA GIMENES OAB - 062.897.521-03 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008342-47.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: MYRELLA GIMENES DE SOUZA REPRESENTANTE: 

KIMBERLI DA SILVA GIMENES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 24.05.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o autor pretende a 

exibição de cópia do processo administrativo adotado pela ré para 

pagamento de seguro ao autor. Analisando as razões expostas pelo 

autor, depreende-se a legitimidade e interesse do mesmo em obter a cópia 

do processo administrativo por completo, uma vez que pretende, por esta 

via, o recebimento de diferença do seguro DPVAT. In casu, os 

documentos são comuns às partes e encontram-se em poder da ré, 

incidindo a regra do art. 396 do NCPC. Ressalta-se que a exibição não 

trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privar a mesma 

do documento, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Com 

estas considerações e fundamentos, sem prejuízo da audiência de 

conciliação acima designada, defiro o pedido de exibição de documentos e 

determino à ré que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da sua intimação, a cópia do processo administrativo adotado para 

pagamento da indenização ao autor. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008338-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIVALDO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008338-10.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

REQUERENTE: GESIVALDO DO ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 24.05.2018, às 10:15 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o 

autor pretende a exibição de cópia do processo administrativo adotado 

pela ré para pagamento de seguro ao autor. Analisando as razões 

expostas pelo autor, depreende-se a legitimidade e interesse do mesmo 

em obter a cópia do processo administrativo por completo, uma vez que 

pretende, por esta via, o recebimento de diferença do seguro DPVAT. In 

casu, os documentos são comuns às partes e encontram-se em poder da 

ré, incidindo a regra do art. 396 do NCPC. Ressalta-se que a exibição não 

trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privar a mesma 

do documento, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Com 

estas considerações e fundamentos, sem prejuízo da audiência de 

conciliação acima designada, defiro o pedido de exibição de documentos e 

determino à ré que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da sua intimação, a cópia do processo administrativo adotado para 

pagamento da indenização ao autor. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008318-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FLORINDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008318-19.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIANO FLORINDO MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 24.05.2018, às 10:30 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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 
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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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o 

autor pretende a exibição de cópia do processo administrativo adotado 

pela ré para pagamento de seguro ao autor. Analisando as razões 

expostas pelo autor, depreende-se a legitimidade e interesse do mesmo 

em obter a cópia do processo administrativo por completo, uma vez que 

pretende, por esta via, o recebimento de diferença do seguro DPVAT. In 

casu, os documentos são comuns às partes e encontram-se em poder da 

ré, incidindo a regra do art. 396 do NCPC. Ressalta-se que a exibição não 

trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta medida não visa privar a mesma 

do documento, mas que tão somente apresente uma cópia em Juízo. Com 

estas considerações e fundamentos, sem prejuízo da audiência de 

conciliação acima designada, defiro o pedido de exibição de documentos e 

determino à ré que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da sua intimação, a cópia do processo administrativo adotado para 

pagamento da indenização ao autor. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008314-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008314-79.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 24.05.2018, às 10:45 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007986-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIUCIA DIAS SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007986-52.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: KATHIUCIA DIAS SOUZA PEREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 24.05.2018, às 09:15 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007922-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007922-42.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: TATIANE CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 24.05.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008284-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008284-44.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES 

DE VEICULOS EIRELI Parte Ré: RÉU: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008279-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA 3N LTDA - EPP (AUTOR)

ANTONIO BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON XAVIER PIRES (RÉU)

MARIA JOSE PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008279-22.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: CONSTRUTORA 3N LTDA - EPP, ANTONIO BENEDITO DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: MARIA JOSE PIRES, ROBISON XAVIER PIRES Vistos etc. 

Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007713-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007713-73.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE 

CUIABA - ME Parte Ré: RÉU: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008300-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ OLIVEIRA E SILVA OAB - MG158187 (ADVOGADO)

RAPHAEL MENDONCA DE CARVALHO OAB - MG171345 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008300-95.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vistos 

etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008252-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE JESUS LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008252-39.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: FERNANDO DE JESUS LEAL DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015913-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABSON MENDES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015913-40.2016.8.11.0041 Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOABSON MENDES CARDOSO Parte Ré: EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se 

de interesse de menor, em observância ao artigo 179, inciso I, do CPC, 
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abram-se vistas dos autos ao Ministério Público. Após voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016595-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA EULINA DOS SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

LEDA CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016595-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, 

CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: JULIO CESAR ANTUNES DE 

BARROS, MARA EULINA DOS SANTOS CAMARGO, LEDA CORREA DE 

MORAES Vistos. Trata-se de demanda executiva na qual houve expedição 

de citação postal. O AR da correspondência retornou com assinatura 

diversa da assinatura dos demandados (id. 9096540, 9209148 e 

9209392). Em manifestação do id 10632930, o exequente sustenta a 

validade da citação, e pleiteia o bloqueio de valores dos executados 

através do BacenJud. A citação é ato extremamente relevante e a falha no 

aludido ato processual pode dar causa a nulidade do processo a ser 

reconhecido em qualquer fase processual. O prof. Fredie Didier Jr.[1], ao 

discorrer sobre a citação pelo correio, assim se manifesta acerca da 

entrega da correspondência: “Regra geral: diretamente ao citando, se 

pessoa física, exigindo assinatura do recibo; (…)” O Superior Tribunal de 

Justiça, por sua Corte Especial, decidiu que para a validade da citação, na 

esteira do que dispunha o CPC/73 em seu art. 223, parágrafo único, que 

não basta a entrega da correspondência no endereço do citando, sendo 

necessária a entrega direta ao destinatário, colhendo sua assinatura no 

recibo. O julgado tem a seguinte ementa: “ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA 

CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSÁRIA A ENTREGA AO 

DESTINATÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

PEDIDO INDEFERIDO. I. O entendimento do STJ é de que, para a validade 

da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário , não sendo 

possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio. II. Incerta, pois, a 

efetividade da citação da requerida na ação de divórcio, onde restou 

revel, é de se indeferir o pedido de homologação da sentença 

estrangeira.” (STJ, SEC 1102/AR, Corte Especial, Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, DJe de 12.05.2010).” No mesmo sentido: “O 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da 

citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser 

colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se 

faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor o ônus de provar 

que o citando teve conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo 

inadmissível a presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência 

ter sido recebida por sua filha.” (STJ, REsp 712.609/SP, 5ª Turma, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 23.04.2007) "(...) a citação da pessoa 

física pelo correio deve obedecer o disposto no artigo 223, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao 

destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, REsp 884.164/SP, 3ª Turma, Rel. Min. CASTRO 

FILHO, DJ de 16.04.2007) Assim, sendo torno nula as citações dso id's. 

9096540, 9209148 e 9209392 e determino a citação pessoal dos 

executados através de Oficial de justiça,. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT., 02 de abril de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral 

do processo e processo de conhecimento. 6ª ed. Salvador: JusPODIVM, 

2006, p. 408/409).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312633 Nr: 18610-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CASTILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EZEQUIEL RAMOS, ESPÓLIO DE 

MARIA JOSEFINA DE OLIVEIRA RAMOS, ANA PAULA DE OLIVEIRA 

RAMOS, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, LAURA 

APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, OMALY RODRIGUES 

PORTELA FRAGA WANDERLEY - OAB:RG 14052172, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, Cpf: 

01537381113, Rg: 1783672-7, Filiação: Maria Josefina de Oliveira e 

Ezequiel Ramos, data de nascimento: 21/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANA 

PAULA DE OLIVEIRA RAMOS, Cpf: 95914480159, Rg: 1438971-1, Filiação: 

Ezequiel Ramos e de Maria Josefina de Oliveira Ramos, data de 

nascimento: 09/03/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

vendedora, Telefone 9246-7643. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer 

proposto por Joana Castilho de Oliveira em face de Ezequiel Ramos e 

Maria Josefina de Oliveira Ramos, na qual requer a trnsferência da 

propriedade do imóvel, objeto do contrato, para a requerente. Dá-se à 

causa o valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031388 Nr: 37442-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:34.847-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137611 Nr: 26391-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877712 Nr: 15253-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA, LUIZ 

FERNANDO DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MILANI - OAB:11984, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320

 (...) Ante todo o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487, inc. I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na 

presente ação de despejo, para declarar rescindido o contrato de locação 

mantido entre as partes, bem como para condenar os requeridos 

Construtora Panamericana LTDA e Luiz Fernando da Costa Rondon a 

efetuar o pagamento de todos os alugueis vencidos e não pagos, desde 

setembro/203 a março/2014, corrigidos pelo INPC a partir data de 

vencimento dos alugueres, acrescidos de juros de 1% e multa de 10%, 

tendo, como norte que o valor do aluguel de R$ 3.050,00 (três mil e 

cinquenta reais). Devendo, ser abatido do montante atualizado o valor já 

pago a autora de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Deixo de determinar o 

despejo, posto que já houve a desocupação do imóvel, conforme 

informação de fls. 40.Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das 

seguintes verbas: 1) multa rescisória disposta na cláusula 16ª, equivalente 

a 03 aluguéis vigentes ao tempo da infração, ou seja R$ 3.050,00 (três mil 

e cinquenta reais).Determino que a requerida apresente os recibos de 

pagamento de água, luz e IPTU, correspondentes ao período de locação 

do imóvel, sob pena de inclusão no valor da dívida.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.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.Cuiabá, 26 de março de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164393 Nr: 37714-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806626 Nr: 13110-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCO COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 13110-09.2013.8.11.0041

Código 806626

Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais promovida por NP 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP (antes denominada Sal Locadora de 

Veículos LTDA) em desfavor de Foco Comunicação e Mídia Digitais Ltda, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

(fls. 25).

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ademais, não houve formalização da citação, de modo que desnecessária 

a manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência.

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 CPC.

 Sem honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a relação 

jurídica processual.

Custas pelo autor (artigo 90, NCPC).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações 

e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 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.: 725180 Nr: 20890-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MARCOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/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.: 1078044 Nr: 228-10.2016.811.0041

 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: EPAMINONDAS JOSÉ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:5871

 Processo n. 228-10.2016.811.0041

 Código 1078044

Vistos.

Ante o teor do acórdão de fls. 130/134, defiro o desentranhamento dos 

documentos que instruem à inicial, que deverão ser substituídos por 

cópias.

Expeça-se alvará em favor da requerida, conforme dados bancários 

declinados às fls. 139.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Março de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725493 Nr: 21224-05.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE MARIA, MARIA HELENA DE SOUZA 

DE MARIA

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

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

OAB:8.575/MT, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - OAB:11757, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A

 Processo n. 21224-05.2011.811.0041

Código 725493

 Vistos.

 Em análise aos autos, extrai-se que Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

efetuou o pagamento voluntário da sentença no valor de R$ 24.528,79 em 

17/06/2014, conforme comprovante de fl. 121.

As fls. 174, a parte credora pugnou pela expedição de dois alvarás, um 

em favor do patrono e outro em favor da autora.

Verifico que não assiste razão ao pedido, eis que o patrono da exequente 

possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração e 

substabelecimento acostados às fl. 13.

Posto isto, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora para levantamento 

do montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 

160.

Após, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945544 Nr: 57757-55.2014.811.0041

 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: KOL, MARIA DA PENHA ANTONIO DE OLIVEIRA LIMÃO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 57757-55.2014.811.0041

Código 945544

Vistos.

Verifica-se que o autor atingiu a maioridade civil, e devidamente 

representado, requer o levantamento do valor disponibilizado nos autos 

(fls. 178/180).

Deixo de acolher o parecer ministerial (fl. 177), em razão de acordo 

celebrado entre as partes estabelecendo em 30% os honorários 

advocatícios, conforme cópia a fl. 175.

 Diante do exposto, expeça-se alvará em favor da requerente para 

levantamento do referido valor, conforme dados bancários declinados à fl. 

178.

Após, arquive-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 901167 Nr: 30718-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito sobre a juntada 

de fls. 191/196. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771770 Nr: 24853-50.2012.811.0041

 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: DULCE MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOEL VIEIRA, ZULEIDE DE AQUINO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461

 Vistos

Digam os requeridos acerca da certidão de fls. 248 em 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de março de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900523 Nr: 30232-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR MONTALVÃO DA VITORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 (...)Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§8º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade, face a concessão de gratuidade no bojo dos autos (fl. 33). 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735178 Nr: 31522-56.2011.811.0041

 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: OLIANIR CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:3484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DE SOUZA SANTOS, Cpf: 

53730224115, Rg: 31878692206366, brasileiro(a), casado(a), 

representante comercial. 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.
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 Resumo da Inicial: O Autor firmou com o requerido, contrato de sociedade 

LTDA, em 10/01/2008, sociedade essa que recebeu a denominação FAOL 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., estabelecida na xcidade de 

Cuiabá-MT a qual, de acordo com o contrato social, tem por objetivo 

mercantil a Representação Comercial no Ramo de Artigos de Vestuário 

Masculino e Feminino Adulto e Infantil, Comercial em Artigos de Cama, 

Mesa e Banho, Calçados, Bolsas e Acessórios Masculinos e Femininos, 

Adulto e Infantil. Pelo contrato social da empresa, foi estipulado o capital 

social em R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) 

quotas, que foram subscritas e integralizadas, distribuídas entre os sócios 

no número de 5.000 (cinco mil) quaotas para cada um. A sociedade foi 

administrada por ambos os sócios, aos quais competiam conjuntamente ou 

individualmente todos os atos de uso da firma e a representação ativa e 

passiva, judicial e extrajudicial, ficando os mesmos proibidos de usar para 

fins estranhos ao objetivo social ou abonar, endossar, avalizar, dar cartas 

de fiança ou outros documentos que implicassem responsabilidade para a 

sociedade. A sociedade foi constituída por tempo indeterminado, iniciando 

suas atividades a partir de seu registro na JUCEMAT, sendo que os lucros 

e prejuízos da sociedade seriam suportados pelos sócios na proporção 

das quotas de cada um. Além de já estar fora de operação há mais de 01 

(um) ano, também exauriu-se o fim social da sociedade, motivada pela 

disparidade de interesses na administração e falta de confiança entre os 

sócios. O sócio FÁBIO DE SOUZA SANTOS ingressou com demanda junto 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, alegando ser funcionário 

do autor, simulando assim, uma falsa relação jurídica de subordinação, a 

partir da data em que firmaram sociedade. Pelo até aqui exposto, 

conclui-se que resta configurado e cabalmente provado o rompimento da 

affectio societatis, que vem a ser causa para a dissolução da sociedade. 

Diante disso requer: A) A citação do requerido, para que conteste a 

presente ação, querendo, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato; B) A decretação da dissolução da sociedade, 

condenado-se o Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios; C) Que se proceda à liquidação do patrimônio da 

sociedade, observando-se todo o disposto em lei.

Despacho/Decisão: Código 735178Vistos.Tentada a citação do requerido 

em diversos locais, inclusive através de consulta através dos sistemas à 

disposição deste Juízo estas restaram infrutíferas.Assim sendo, 

determino:I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido 

por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 11 de janeiro 

de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 27 de março de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735178 Nr: 31522-56.2011.811.0041

 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: OLIANIR CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:3484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

o edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte)dias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855457 Nr: 57895-56.2013.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

CLEVER DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173473 Nr: 41495-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE LIMA RICARTE

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

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

OAB:20957/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874464 Nr: 13000-73.2014.811.0041

 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: MARCELINO BATISTA NICCHIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869847 Nr: 9427-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 
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OAB:4.464-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o depósito de 50% do valor referente aos honorários periciais 

restantes (R$ 7.500,00), consoante determinado na decisão de fl. 183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081149 Nr: 2087-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NUNES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038335 Nr: 40735-47.2015.811.0041

 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: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARCIA CARVALHO DE FIGUEIREDO, 

D. N. DA SILVA ME EPP

 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: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 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.: 1029397 Nr: 36541-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENI PADILHA PAROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALFARO, JULIA ALFARO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBL. MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 1029397

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.

Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado, efetuando seu desmembramento para cumprimento das 

diligências nos seguintes endereços:

 Antônio Alfaro

 • Tra Frei Ambrosio, 62, Cx Postal 1264, Centro, Cep: 78010-000, Cuiabá – 

MT.

Julia Rodrigues Alfaro

 • Qd 43,10, Parque Cuiabá, Cep: 78050-000, Cuiabá-MT

 • Brasil 770, CPA II, Cep: 78055-508, Cuiabá-MT.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946231 Nr: 58121-27.2014.811.0041

 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: CLEITON CARVALHO BRAIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) 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$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.08.2013) 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, 27 de Março de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874928 Nr: 13364-45.2014.811.0041

 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: NELY SANTOS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCLEIBSON PEREIRA COSME, LUANA DOS 

SANTOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 Após a colheita do depoimento pessoal das partes e a oitiva das 

testemunhas, a parte requerida formulou requerimento nos seguintes 

termos: “Requer informar que já aconteceu prescrição aquisitiva e 

extintiva do direito de propriedade da autora, portanto faz jus ao 

usucapião extraordinário do imóvel ora discutido em favor dos 

requeridos.” Na sequência as partes pleitearam a apresentação de 

memoriais finais, ao que o MM. Juiz proferiu decisão nos seguintes termos: 

“Vistos. A alegação de usucapião deve ser realizada em sede de 

contestação, na hipótese de demanda reivindicatória como é a hipótese 

em questão. Portanto, caso exista a aludida alegação em sede de 

contestação será objeto de análise e apreciação por este Juízo em sede 

de sentença, sendo certo que nesta ocasião não é possível a modificação 

dos limites da lide ou de inovação na matéria em discussão. Defiro o 

pedido de memoriais escritos, ao que concedo às partes o prazo de 10 

(dez) dias. O prazo da parte autora iniciará em 02.04.2018 e encerrará em 

16.04.2018. O prazo para a parte requerida iniciará em 18.04.2018 e 

encerrará em 04.05.2018. Nada mais havendo, todos os presentes 

assinam este termo, e saem devidamente intimados. Às providências. 

Cumpra-se."

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346831 Nr: 16937-04.2008.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO WESLEY 

VERZIGNAZZI, para devolução dos autos nº 16937-04.2008.811.0041, 

Protocolo 346831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903386 Nr: 32398-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA TEREZA BUENO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2.221-A/DF

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

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, por seu advogado, 

da decisão a seguir transcrita:

"Vistos. Em decisão saneadora de fls. 372 houve deferimento da 

produção de prova pericial, pleiteado pela requerida. O perito apresentou 

proposta de honorários às fls. 383/386. A requerida impugnou a proposta 

de honorários (fls. 389/390). Ademais, a impugnação apresentada pela 

requerida é destituída de prova e fundamentos. O feito possui 03 

(volumes) volumes e a prova pericial necessitará análise técnica 

especializada. Outrossim, o perito detalhou na proposta de honorários 

todos os trabalhos a serem executados. Assim sendo, entendo que a 

impugnação existente nos autos não deve prosperar em função da aludida 

impugnação não ter apresentado elementos que pudessem desconstituir o 

valor apresentado, assim diante da complexidade da matéria a ser 

periciada não há que se falar em redução dos honorários apresentados. 

Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 383/386, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova e aplicação analógica do 

estabelecido pelos arts. 231 e 232 do CC.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 

383/386, intimando-se o perito para dar início aos trabalhos. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5706 Nr: 10731-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALY ROUSE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, RUTH SOUSA DOURADO - OAB:13788 - MT

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

OAB:11.714-A/MT, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, RENATO CESAR 

VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento do valor remanescente da 

condenação postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916669 Nr: 41219-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MANOEL, EDILA MARIA VIEIRA DIAS, LUIZ 

ANTONIO PARDO, ETELVINA MOREIRA RIBEIRO, JOSE FERREIRA DA 

SILVA, MARIA DE SOUZA BRITO, PAULO DE OLIVEIRA MATOS, PAULO 

ROBERTO CASTAGNO PAIM, UICHIRO YONEMOTO, SIMÃO DA SILVA 

FERNANDES, ESPÓLIO DE VLADISLAU JOSE TOMCZYK, ANNEMARIE 

PFANN TOMCZYK, ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820425 Nr: 26666-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO GROSSI, LUCIA LOVERDE 

GROSSI, SOFIA MARIA GROSSI MEIRA, JORGE LUIZ GROSSI, ESPÓLIO DE 

CAROLINA SOCOLOWSKI, NELSON SOCOLOWSKI, MARIA ZARAMELLA 

DA SILVA PEREIRA, ANA TERESA PEREIRA ANTUNES, NEY DA SILVA 

PEREIRA, ERALDO DA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE ENIO DA SILVA 

PEREIRA, JANUÁRIO SOCOLOWSKI, EVA BRASILINA BILIATO, ESPÓLIO 

DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA, REINALDO FRANCISCO PEREIRA, 

JACIR PERUZZOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905698 Nr: 34022-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA FERIRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

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

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 08/05/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939102 Nr: 54122-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR PAES DE BARROS, JUSCILÉIA LÚCIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

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

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 08/05/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939605 Nr: 54395-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

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

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 08/05/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767343 Nr: 20167-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SANTA MARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARIA MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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.: 371539 Nr: 8121-96.2009.811.0041

 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: FERNANDO BITANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA, BLOCOS 

BRASIL LTDA - ME

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉRY BARCO HERNANDES 

JÚNIOR - OAB:9.756

 Código 371539

Vistos

 Homologo a desistência da prova pericial formalizada pelo requerente à fl. 

342/343.

Intime-se o requerido a se manifestar, em 05 (cinco) dias (§ 3º do art. 465, 

CPC) quanto a proposta de honorários apresentada (fl. 340), sendo certo 

que inexistindo impugnação o referido valor deverá ser depositado no 

mesmo prazo, sob pena de dispensa da produção da aludida prova e 

prolação de sentença nos autos no estado em que se encontra.

Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2.017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006538-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006538-78.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: SO 

LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

Processo n. 1006538-78.2017.8.11.0041 Vistos As partes são legítimas e 

encontram-se devidamente representadas. Ambas as partes pleiteiam a 

produção de provas. Nesse sentido, é relevante consignar que a decisão 

inaugural já determinou a inversão do ônus da prova, face a existência da 

relação de consumo envolvendo as partes, inexistindo irresignação 

recursal com relação ao aludido decisum. Desta forma, fixo os seguintes 

pontos controvertidos: a) Qual o motivo da autuação do requerente? b) O 

requerido além da venda do equipamento, elaborou projeto arquitetônico 

e/ou publicitário para utilização do equipamento e a escolha do local de 

instalação? c) Há responsabilidade do requerido em face à autuação do 

requerente perante a Municipalidade? d) A autora possui os necessários 

alvarás publicitários? E) houve propaganda enganosa praticada pela 

requerida? Assim sendo, defiro produção das seguintes provas pleiteadas 

pelas partes: a) Prova testemunhal, ao que determino que o rol de 

testemunha seja depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

caso já não exista nos autos, cabendo aos procuradores das partes 

informar ou intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do 

que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico 

proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), 

ressalvando que a inércia na realização da intimação importa em 

desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, CPC). b) 

Depoimento pessoal do representante legal da autora, que deverá ser 

intimado pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. c) 

Prova documental, respeitada a regra do art. 435 do CPC. Indefiro a 

produção de prova pericial, pleiteada pela requerida por absoluta 

impertinência do pleito à hipótese em discussão, inexistindo nos autos 

“associação ré” ou discussão acerca de “taxa de associação”. Outrossim, 

determino: a) Expeça-se ofício à Prefeitura de Cuiabá, para que no prazo 
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de 10 (dez) dias esclareça se a requerente regularizou ou não a situação 

da propaganda realizada na fachada do seu imóvel, bem como se a 

determinação de retirada da publicidade estampada nos autos de 

notificação de n. 25354, 25372 e 25381 atualmente persistem, 

principalmente face a edição da Lei Complementar n. 443 DE 28/12/2017. 

b) Deve ser consignado, ainda, no ofício a determinação para que a 

Municipalidade informe se a requerente possui ou não alvará para a 

realização da publicidade realizada na fachada do imóvel, esclarecendo, 

na hipótese de ser negativa a resposta quais seriam os documentos 

necessários para a obtenção da referida licença, caso esta fosse 

possível. Face a inversão do ônus já decretada nos autos, determino, 

ainda, que a requerida informe se as partes entabularam ou não contrato 

para a venda e aquisição do equipamento mencionado nos autos, devendo 

colacionar o referido documento, caso exista, no prazo de 10 (dez) dias. 

Com o aporte dos documentos, digam as partes em 10 (dez) dias. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20.06.2018 às 14:00 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 02 de 

abril de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

EXPEDITO FRANCISCONE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005633-39.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 42.194,07; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSÉ ROBERTO BORGES PORTO Parte Ré: RÉU: INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, EXPEDITO FRANCISCONE Vistos. JOSÉ ROBERTO BORGES 

PORTO e IONE G. GONTIJO BORGES ajuizaram a presente “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face do ESPÓLIO DE EXPEDITO 

FRANCISCONE, representado por sua inventariante INÊS MONTEIRO DA 

SILVA, pretendendo, liminarmente, o arresto cautelar de valores 

depositados nos autos da Reclamação Trabalhista n . 

56-54.2014.5.23.0009, em trâmite perante a 09ª Vara do Trabalho da 

Capital. É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “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”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a existência do direito, o reconhecimento da 

obrigação pelo Juízo Trabalhista, bem como a resistência do réu em 

adimpli-la integralmente como convencionado (id´s 11940344, 11940543, 

11940554, 11940574, 11940587 e 11940597). Do mesmo modo, foi 

possível verificar o perigo de dano, uma vez que a possível reversão da 

decisão da justiça especializada em sede recursal (id 11940597), poderá 

dar ensejo ao levantamento dos valores depositados naquele Juízo, o que, 

além de implicar em perigo de dano ao próprio direito material, caracteriza 

risco ao resultado útil deste processo. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar o arresto 

cautelar da importância correspondente a 30% (trinta por cento) dos 

valores devidos ao Espólio ou aos seus herdeiros e depositados nos 

autos da Reclamação Trabalhista n. 56-54.2014.5.23.0009, em trâmite 

perante a 09ª Vara do Trabalho da Capital. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 05/06/2018, às 10:00 horas, para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, sendo o caso, inclusive, pelo Oficial 

de Justiça plantonista. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. LUIZ OCTAVIO 

OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007589-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560/O 

(ADVOGADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO)

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA FURIA VIANNA (RÉU)

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007589-90.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO BATISTA ALVES BARBOSA Parte Ré: RÉU: FRANCISCO 

PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANNA Vistos. JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA ajuizou a presente “AÇÃO DE COBRANÇA 

POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR” em face de FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e 

NEUSA MARIA FURIA VIANNA, pretendendo, liminarmente, a averbação da 

existência desta ação à margem do registro de imóvel de propriedade dos 

réus, matriculado sob o n. 35.522 do Cartório de Registro e Imóveis de 

Barra do Garças/MT. É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido 
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liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do 

NCPC dispõe que: “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”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a existência de contrato de prestação de serviços 

advocatícios (id 12409102), a execução extensiva do objeto do contrato 

(id 12409105 e 12409109 a 12409722), inclusive, a ocorrência da 

condição, qual seja, o êxito na demanda que patrocinou para os réus (id 

12409503 – pg. 13 a id 12409512 – pg. 01), de maneira que averbação 

para conhecimento de terceiros da existência da presente demanda à 

margem da matrícula do imóvel que lhe deu origem, não implicará em 

qualquer prejuízo às partes e/ou eventuais interessados. Nesse sentir, 

reforço que a publicidade acerca da existência da ação justifica-se como 

forma de resguardar direitos de terceiros, de modo a evitar a criação de 

mais conflitos para solucionar a problemática exposta na exordial. 

Portanto, demonstra-se oportuna a averbação do processamento desta 

ação, vez que, até prova em contrário, diante da documentação carreada 

os autos, não há óbice legal para deferimento do pedido acautelatório. 

Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (RAI 98871/2011, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira 

Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2011, p. DJE 05/12/2011; RAC 

154192/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 04/02/2015, p. DJE 09/02/2015; e RAI 160585/2014, Des. 

Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

24/02/2015, p. DJE 03/03/2015). Ademais, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar a 

averbação da existência da presente ação às margens da matrícula n. 

35.522 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Barra do 

Garças/MT. Oficie-se o CRI do 1º Ofício de Barra do Garças/MT. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

05/06/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA 

RIBEIRO Juiz(a) de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022504-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022504-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 59.604,95; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Intimada regularmente, a 

requerida descumpriu a tutela provisória de urgência, ao não satisfazer, 

voluntariamente, no tempo e modo devidos, a obrigação de fazer a ela 

imposta, limitando-se a imputar a responsabilidade para tanto à Unimed 

Cáceres. Nesse diapasão, não obstante à multa cominatória fixada para o 

caso de descumprimento da obrigação, faz-se necessária a tomada de 

medidas destinadas à satisfação da tutela específica mediante a obtenção 

do resultado prático equivalente, cuja pertinência do valor foi demonstrada 

através dos documentos constantes nos id 11424182 a 11424211 e 

12087226 a 12336485. Assim, o bloqueio do valor correspondente ao 

necessário para o custeio do tratamento fisioterápico neurofuncional 

intensivo mostra-se pertinente neste momento de recalcitrância da 

requerida em cumprir a obrigação a ela imposta, mormente por não existir 

nos autos qualquer justificativa acerca da impossibilidade ou da 

inviabilidade do seu pronto atendimento. Desta feita, DEFIRO a penhora 

on-line de ativos financeiros da requerida no valor de R$ 14.550,00 

(quatorze mil quinhentos e cinquenta reais), correspondentes, por 

enquanto, a 04 (quatro) meses de tratamento, quais sejam, novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, destinados ao custeio da 

obrigação imposta liminarmente à requerida, razão pela qual expeço a 

competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

Gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central. Consigna-se, desde já, que a liberação de valores fica 

condicionada à comprovação da prestação do serviço e juntada aos autos 

da respectiva nota fiscal e ordem expressa deste Juízo. Por outro lado, 

compulsando detidamente os autos, não foi possível constatar justificativa 

plausível para a renitência da parte autora em submeter-se à avaliação 

médica pela parte ré, objetivando a indicação de profissional médico 

pertencente ao quadro de médicos credenciados desta, razão pela qual 

estabeleço que novas constrições e liberações ficarão condicionadas à 

comprovação pela parte autora de comparecimento perante a parte ré 

(central de fisioterapia) para submissão a avaliação médica por esta 

almejada. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA 

RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1036061-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GEDY SIMOES PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036061-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

DECISÃO (10980)/[MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIA GEDY SIMOES PIRES 

Parte Ré: EXECUTADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos. Intimada para cumprir voluntariamente a obrigação 

pecuniária estampada no título executivo, a parte executada quedou-se 

silente. Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, 

razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, 

considerando-se efetuada a penhora quando confirmada, valendo o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos, 

como o seu respectivo termo, após o que a parte executada deverá ser 

devidamente intimada por correio para manifestar-se, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º). Caso a penhora de 

ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a parte exequente, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. 

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001179-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GEDY SIMOES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001179-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANTONIA GEDY SIMOES PIRES Parte Ré: RÉU: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos. Intimada 

regularmente, a requerida descumpriu a tutela provisória de urgência, ao 

não satisfazer, voluntariamente, no tempo e modo devidos, a obrigação de 

fazer a ela imposta. Nesse diapasão, não obstante à multa cominatória 

fixada para o caso de descumprimento da obrigação, faz-se necessária a 

tomada de medidas destinadas à satisfação da tutela específica mediante 

a obtenção do resultado prático equivalente, cuja pertinência do valor foi 

demonstrada através dos documentos constantes nos id´s 9339850 a 

9343444. Assim, o bloqueio do valor correspondente ao necessário para o 

custeio do atendimento da autora mostra-se pertinente neste momento de 

recalcitrância da requerida em cumprir a obrigação a ela imposta, 

mormente por não existir nos autos qualquer justificativa acerca da 

impossibilidade ou da inviabilidade do seu pronto atendimento. Desta feita, 

DEFIRO a penhora on-line de ativos financeiros da requerida no valor de 

R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais), correspondentes, por 

enquanto, ao reembolso das despesas efetuada com consultas/exames 

pela parte autora, destinados ao custeio da obrigação imposta 

liminarmente à requerida, razão pela qual expeço a competente ordem 

através do sistema BACENJUD, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em Gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. 

Consigna-se, desde já, que a liberação de valores fica condicionada à 

comprovação da prestação do serviço e juntada aos autos da respectiva 

nota fiscal. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA 

RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011340-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011340-22.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

EXEQUENTE: EDNEI DA SILVA LOURENCO Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora 

compareceu aos autos, informando o cumprimento espontâneo da 

condenação imposta pela sentença (id. 12335027 pág. 01/04). Instada, a 

parte credora manifestou a sua concordância com o valor do depósito 

efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 12483850). 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. 12483850 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 6058117 

pág. 02). 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.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

EXEQUENTE: LEDSON LEANDRO CURVO Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora 

compareceu aos autos, informando o cumprimento espontâneo da 

condenação imposta pela sentença (id. 12392873 pág. 01/02, 12392896 e 

12392905). A parte credora manifestou a sua concordância com o valor 

do depósito efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 12463588). 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. 12463588 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 5061962 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035399-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035399-74.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: JOAO PEDRO DA SILVA Parte Ré: RÉU: CONDOMINIO EDIFICIO 

MAISON PARIS Vistos, etc. Constata-se dos autos que o pedido de tutela 

antecipada e de consignação em pagamento de parte da taxa condominial 

discutida nos autos foi indeferida, sendo determinado a citação/intimação 

do réu para audiência no dia 03.04.2018, às 12:00 horas, sala 04 da 

Central de Conciliação, conforme preconiza o artigo 344 do CPC 

(id.11316319 pág. 01/05). A parte autora compareceu nos autos 

requerendo a desistência da presente ação, conforme se denota da 

petição de id. 11745510 pág. 01/02. Acerca da desistência da ação, os 

parágrafos 4º e 5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 

No caso, apesar de formalizada a citação, não houve o contraditório. 

Ademais, o réu compareceu nos autos, concordando com o pedido de 

desistência (id. 12470904). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença a 

desistência da ação manifestada no id 11745510 pág. 01/02 e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015. Custas pelo autor (art. 90 do CPC). Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas de 

estilo. Comunique-se a Central de Conciliação acerca do cancelamento da 

audiência designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015161-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016414-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO TAVARES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015179-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004935-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAPTON INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021932-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021932-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Sidney Santana de Alvarenga em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e 

sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

11/08/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/08/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 
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cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 9029616, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9029610 ), bem como laudo pericial (Id. 10916650 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11/08/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (11/08/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008601-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013243-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR APARECIDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013243-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDENIR APARECIDO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valdenir Aparecido da Costa em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 08/08/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

6734479, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 6734463 ), bem como laudo pericial (Id. 10825130 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 
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Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/08/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

totalizando o montante no valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (08/08/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005095-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024172-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017852-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022145-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LOPES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEI FELIX DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015218-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA CAVALCANTE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015196-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BORGES DE SA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015265-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LUIZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016626-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

FABRICIO LUCAS DA COSTA PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NATALICIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011614-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030281-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUZA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MIRANDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022133-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA CAETANO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILMA ALVES OLIVEIRA SILVA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12389291 , no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12389461, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BOTELHO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12390148, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038475-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12391179, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035006-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037765-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033078-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021365-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE PINHEIRO DOS 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:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12393740, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026800-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUMENIG CARRIJO PACHI (AUTOR)

NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031861-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031894-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038010-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BATISTA DE CARVALHO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 12338148, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037275-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BILENO CASTRO ROCHA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12339434, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037362-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANY RIBEIRO DE ASSIS (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 
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parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12342156, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037111-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON CORREA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037267-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES ANASTACIO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem 

sobre o laudo de Id. 12346209, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037545-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON FIGUEREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12347710, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038128-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUSMAO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038532-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNY BARBOSA 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12393567, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038505-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037733-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENDSON RAFAEL SALVADOR 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 12346963, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036354-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033051-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032032-42.2017.8.11.0041

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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031772-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027670-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEFORA YUNG ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033198-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026421-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033816-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ARMANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014037-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA DE CAMPOS GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007962-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE CECATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016711-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE SANTANA (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011610-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SOUZA PAULINO (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011201-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013923-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024150-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE ARAUJO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020110-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARLES ULINGER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014649-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022286-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008439-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NUNES RIBEIRO CORSO (AUTOR)

ANDERSON LUIZ CORSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020732-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON VIEIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010306-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR REGIANE SOBRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para efetuar o 

pagamento das custas finais Id. 12399616, no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030844-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ENGEL BLANES FELIX OAB - RJ127200 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023082-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CASSIANO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FICSA S/A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036815-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013200-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016748-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR LEITE DE BARROS NETO (RÉU)

DIEGO BARROS DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-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).

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007899-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA OJEDA E SILVA (REQUERENTE)

LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BERNADETE OJEDA KIHARA (REQUERENTE)

ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEUSA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO)

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007899-96.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Capacidade]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA, 

BERNADETE OJEDA KIHARA, JOSE OJEDA DE ALMEIDA, LAERCIO OJEDA 

DE ALMEIDA, LEIA OJEDA E SILVA, LEUSA OJEDA DE ALMEIDA, MARIA 

LUCIA ALMEIDA ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: LEDA OJEDA DE 

ALMEIDA Redistribua-se o feito perante uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008259-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008259-31.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.849,12; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO 

Redistribua-se o feito perante uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008274-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRINEI FONSECA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008274-97.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RODRINEI 

FONSECA NEGRAO Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos comprovante de residência legível e atualizado do autor 

(art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC). Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025204-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNO MOTTA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA OAB - MT23319/O-O (ADVOGADO)
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Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para retirar as chaves depositadas nesta secretaria, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DA COSTA 

MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, 

THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO 

D´ABINER FERNANDES - OAB:12.049

 Defiro o pedido de fls. 688 e determino que a parte requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o prontuário médico do falecido durante todo o 

período em que esteve sob os cuidados do Home Care; bem como que 

seja apresentada na íntegra o prontuário médico do Sr. Nicanor Pires do 

Carmo durante o período de internação no Hospital Santa Rosa, local onde 

ocorreu o falecimento.

Caso tais documentos estejam em poder de terceiros, fica desde já 

autorizado a requisição, consignando o prazo de 15 (quinze) dias de 

resposta.

Com a juntada dos documentos, dê-se ciência ao douto perito para 

continuidade dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745894 Nr: 43066-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 Portanto, em face da falta de pagamento da ré, defiro o pedido de 

penhora eletrônica de bens em nome da executada nos seguintes 

te rmos:CREDOR:ÉDER SANTANA DA S ILVACPF/CNPJ: 

706.538.521-34DEVEDOR:TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA(CPF: 03.021.847/0001-40)VALOR: 97.595,56 (noventa e sete mil 

quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) Solicito 

informações mediante convênio BACEN JUD em relação à 

executada.Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC.Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096040 Nr: 8872-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM BENEVENUTO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, e ainda INFOJUD, 

conforme extratos em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 205504 Nr: 18844-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYRON MESSIAS FOLLES DOS SANTOS, LUANA 

CAMILA DA SILVA PIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA NOIVA BUFFET, GENILDA GOMES 

FERREIRA, GENILDA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 Defiro o pedido de fls. 502, conforme extrato em anexo.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740143 Nr: 36838-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA CRISTINA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - 

OAB:20.203/O, FERNANDO LEÃO MENEZES - OAB:23229/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 935121 Nr: 52125-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial 

Paiaguás Quadra 03, representada por Dalta Betiatto em desfavor de 
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Antônio Sandes de Almeida.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 110/112, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933750 Nr: 51345-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Intime-se pessoalmente a inventariante Danielli Alves Martinello para que 

promova o andamento do presente feito, juntando o termo de inventariante 

, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por abandono.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944590 Nr: 57205-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 01 de agosto de 2018 às 14 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

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.

Atente-se para o fato de que a parte autora já apresentou rol às fls. 209, 

devendo ser intimadas via oficial de justiça.

No mais, proceda-se à abertura do II volume dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805639 Nr: 12106-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMÉRICA LTDA, COTRIL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA GOMES TOLEDO - 

OAB:OAB/GO 31.385, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELLO - 

OAB:144.880/SP, RODRIGO FERREIRA MAIA - OAB:26.193 OAB/GO

 Em sede de Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada de fls. 

292/293.

Designo audiência de instrução para o dia 01 de agosto de 2018 às 15 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

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.

Indefiro a produção da prova pericial visto que primeiramente deve-se 

apurar o an debeatur e após o quantum debeatur, na fase de liquidação de 

sentença, caso seja acolhido o pleito de lucros cessantes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765173 Nr: 17862-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. H. F. DE CASTRO - ME, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 Intime-se novamente a parte embargante para cumprimento integral do 

despacho de fls. 239, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, oficie-se ao 3 oficio de Notas da Comarca de Cuiabá-MT, 

conforme determinado às fls. 239.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 386246 Nr: 22031-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 Aguade-se decisão nos autos de embargos à execução em apenso de 

código n. 765173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875934 Nr: 14052-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BENITO DO AMARAL GOES, MEIRE ALVES 

DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.
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Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004659-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004659-02.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 95.160,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAUREMBERG SEBASTIAO DE 

SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: HUMBERTO GIMENEZ 

CRESTANI Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, 

consagrado nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se o autor para que se 

pronuncie a respeito da manifestação de Id. 12417213 e o depósito judicial 

de Id. 12417241 no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007577-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE BUSANELLO (EXECUTADO)

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007577-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007586-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007586-38.2018.8.11.0041 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. 

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007023-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO EUSTAQUIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELY GOMES LUZ FILHO OAB - DF37713 (ADVOGADO)

HILDO EVARISTO NUNES OAB - 602.860.247-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINIO SIMI (REQUERIDO)

ADELINA DA ABADIA CAMELO SIMI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007023-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono do autor para comprovar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, mediante a juntada do comprovante do depósito bancário, nos 

termos da Portaria nº 64/2013/DF. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se ao Juízo de 

origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, 

certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da 

CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007952-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADEMAR 

PEREIRA BERNARDES Parte Ré: RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Intime-se o autor para emendar a petição inicial, apresentando o histórico 

de consumo e de pagamento de sua Unidade Consumidora (matrícula 

63361-5), no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007667-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCINDO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007667-84.2018.8.11.0041 DESPACHO O pedido de tutela 

antecipada foi apreciado e deferido no plantão. Assim, nos termos do 

artigo 303, §1º do CPC, intime-se o autor para aditar a petição inicial, com 

complementação de sua fundamentação, juntada de novos documentos e 

o pedido de tutela final, no prazo de 15 dias. Conste da intimação que o 

não aditamento implicará na extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028903-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA GARCIA RODRIGUES MULLER (RÉU)

PEDRO GABRIEL RODRIGUES MULLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028903-29.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória proposta por LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP 

em desfavor de PEDRO GABRIEL RODRIGUES MULLER e MARIA CRISTINA 

GARCIA RODRIGUES MULLER , já qualificados nos autos. As partes são 

capazes e estão devidamente representadas, possuindo seus 

procuradores poderes para transigir. A ação não versa sobre direito 

indisponível. Posto isto, Homologo por sentença o acordo constante do ID 

11707262, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto 

o feito com resolução de mérito - art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, nada mais sendo 

requerido e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022950-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON DA CONCEICAO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 2 de 

abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036716-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDAIR PATRICIO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 2 de 

abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033532-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO BORGES CARDOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1033532-46.2017.8.11.0041 Valor causa: R$ 3.132,17 Tipo: MONITÓRIA 

(40) Espécie: [CHEQUE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS] FINALIDADE: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a 

intimação de Vossa Senhoria para recolher uma diligência para 

cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão 

de ID 10761547 , juntando os originais nos autos. Advertência: A central 

de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca 

do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 2 de abril de 2018. 

MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008665-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828/O (ADVOGADO)

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008665-86.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 11598403. Anote-se no Sistema PJE. O réu compareceu 

espontaneamente nos autos, com a juntada de procuração (ID. 11598403), 

razão pela qual desnecessária a sua citação. A par disso, defiro os 

pedidos do ID 11609709. Designo o dia 26 de abril de 2018, as 14:00 horas 

para a audiência de justificação. Intimem-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008665-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828/O (ADVOGADO)

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008665-86.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 11598403. Anote-se no Sistema PJE. O réu compareceu 

espontaneamente nos autos, com a juntada de procuração (ID. 11598403), 

razão pela qual desnecessária a sua citação. A par disso, defiro os 

pedidos do ID 11609709. Designo o dia 26 de abril de 2018, as 14:00 horas 

para a audiência de justificação. Intimem-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008665-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828/O (ADVOGADO)

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008665-86.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 11598403. Anote-se no Sistema PJE. O réu compareceu 

espontaneamente nos autos, com a juntada de procuração (ID. 11598403), 

razão pela qual desnecessária a sua citação. A par disso, defiro os 

pedidos do ID 11609709. Designo o dia 26 de abril de 2018, as 14:00 horas 

para a audiência de justificação. Intimem-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018 
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006494-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006494-25.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006498-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006498-62.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 410609 Nr: 1227-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, 

CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21.506, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES - OAB:4533, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/O, WELLINGTON 

CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - 

OAB:, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, HITLER 

PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO, MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - 

OAB:133065OAB/SP

 Desta forma, conheça da impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada, eis que tempestiva e a JULGO PROCEDENTE, para excluir do 

cálculo as demais verbas não reconhecidas e declaradas pela sentença 

de p. 572/574.DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para 

que apure o real valor devido, devendo este elaborar os cálculos nos 

exatos termos da sentença de p. 572/574, devendo abater sobre o saldo 

encontrado a importância depositada à p. 1246/1249. Sobre o saldo 

remanescente deverá incidir o valor das multas e honorários advocatícios 

aplicados a p. 1150.Nesse sentido a jurisprudência:(...))ADVIRTO ao 

exequente que o peticionamento reiterado para cobrança de valores 

referente a alugueis, IPTU e demais encargos oriundos do contrato de 

locação que, como narrados acima, NÃO FORAM FRUTO DE 

CONDENAÇÃO NA SENTENÇA, IMPORTARÁ em aplicação de multa por ato 

atentatório a justiça, conforme previsto no art. 77, IV e VI c/c art. 772 

ambos do CPC.Cumpra-se.Intimem-se todos.Cuiabá, 27 de março de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

 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: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ADRIANO DA SILVA 

SOARES, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388015 Nr: 23674-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de 

pleno direito em título executivo judicial os cheques números 000188, 

000185, 000186 e 000214, Banco 756 (CREDIJUD), cooperativa 4256, 

conta corrente 4291-9, nos valores de R$ 6.500,00, R$ 5.000,00, R$ 

5.000,00 e R$ 3.750,00, respectivamente, emitidos por Jocilene Rodrigues 

de Assunção e acostados às p. 22/23. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título e acrescido 

de juros de 1% a partir da citação.Determino o prosseguimento do feito na 

forma prevista na Parte Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III 

(cumprimento de sentença). Condeno a embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem 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.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de março de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949026 Nr: 59682-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE BERNADETE GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ - OAB:11.660, 

DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados por ELAINE BERNADETE 

GANZER contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Em consequência, REVOGO a 

liminar concedida às p. 102/103.Custas e despesas processuais pela 

autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, 

suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de março de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120477 Nr: 19000-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BENEDITO DE CARVALHO, MARLY MATOS 

CARVALHO, HUMBERTO MATOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168, ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FEREIRA 

JUNIOR. - OAB:149042-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta 

por JOAQUIM BENEDITO DE CARVALHO, MARLY MATOS CARVALHO e 

HUMBERTO MATOS DE CARVALHO em desfavor da empresa SISTEMA 

FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA., 

para:1)CONDENAR a ré ao ressarcimento integral dos valores pagos pelos 

autores (PARTE A), com exceção daqueles referentes à intermediação. 

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, 

CC);2)CONDENAR a ré ao pagamento dos DANOS MATERIAIS apurados 

em R$ R$ 4.020,09 (quatro mil e vinte reais e nove centavos), os quais 

devem ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da citação (artigo 405, CC); 

3)CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no 

valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data 

desta sentença (Súmula 362-STJ)...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 818304 Nr: 24668-75.2013.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS DA PENHA, EMILIA PAULINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA APARECIDA AGDA DE CAMPOS, 

SERGIO LUIS ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24668-75.2013.811.0041 - Código 818304

DESPACHO

 Considerando os documentos de p. 669/672, que demonstram a origem 

dos bens que se encontram no imóvel pertencente aos autores 

(arrendamento de terceiro), mantenho a decisão de p. 654, a fim de que os 

réus possam retirar seus pertences pessoais, documentos dos alunos e 

os utensílios descritos às p. 666/667, com exceção das piscinas.

Importante registrar, ainda, que os utensílios não são objeto desta ação de 

despejo c/c cobrança de aluguéis, mas sim do contrato que está sendo 

discutido na ação de rescisão n. 49930-90.2014.811.0041.

Autorizo o reforço policial e arrombamento, caso seja verificada a 

necessidade pelo oficial de justiça.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 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.: 769603 Nr: 22578-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA 

-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:14.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo n° 22578-31.2012.811.0041

Código 769603

Sentença

 Trata-se de execução de titulo extrajudicial, cujos embargos à execução 

foram julgados improcedentes, sendo os valores depositados na cautelar, 

transferidos para esses autos.

A exequente requer o levantamento do valor depositado nos autos, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 95).

 A executada foi intimada para manifestar sobre o pedido de levantamento 

de valores, porem quedou-se inerte, conforme certidão de p. 98.

Os autos vieram conclusos.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 723652 Nr: 19260-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VASCONCELOS ASSUNÇÃO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8.798-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO V. FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Processo n° 19260-74.2011.811.0041

Código 723652

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

446.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.
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 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 1166002 Nr: 38374-23.2016.811.0041

 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: ANNA PAULA DE MATOS MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, STEFFANY FERREIRA DE 

CARVALHO - OAB:OABMT 18641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 38374-23.2016.811.0041

Código 1166002

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

83.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 342855 Nr: 13062-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY DIAS DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575/MT, 

KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora on line nas contas da Seguradora Lider 

porque além de não integrar a lide, sequer foi intimada para fins de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 890378 Nr: 23481-95.2014.811.0041

 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: HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por HORÁCIO GLADISTONE LIMA PERIM em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

para condenar esta ao pagamento de:a) R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.”Defiro o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará em favor do perito. Os dados bancários estão 

descritos à p. 97.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.”No mais, mantenho incólume a sentença de p. 

108/114.Intime-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370660 Nr: 7483-63.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Cumpra-se a sentença de p. 170 e. após a expedição de alvará, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109149 Nr: 14330-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE LIMA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ERIVALDO DE LIMA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171355 Nr: 40715-22.2016.811.0041

 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: RONALDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

RONALDO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
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GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1146267 Nr: 30090-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por JOSÉ ALVES DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e 

cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.”No 

mais, mantenho incólume a sentença de p. 99/102.Intime-se.Cuiabá, 26 de 

março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937067 Nr: 53128-38.2014.811.0041

 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: SILVIA DE SOUZA FRANCISCO

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito o pedido da ação de cobrança proposta por SILVIA 

DE SOUZA FRANCISCO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.Custas, despesas processuais 

e honorários pela autora, que fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da 

gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.”No mais, mantenho incólume a sentença de p. 

121/123.Intime-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173604 Nr: 41558-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASTIÃO ESPINDO VALEJO

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

BASTIÃO ESPINDO VALEJO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20%, sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 388015 Nr: 23674-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 Autos nº 388015 – Monitória

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração às fls. 65/66 em face 

da decisão de fl. 64, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado 

comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2016.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462742 Nr: 31235-30.2010.811.0041

 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: HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD, MIGUEL ANGELO 

KABBAD

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKSON F. 

COLETA COUTINHO, para devolução dos autos nº 

31235-30.2010.811.0041, Protocolo 462742, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 74635 Nr: 10245-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EUGENIO BELLUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRÓ CINE TV LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789635 Nr: 43654-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B MT, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE 

MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802/RJ

 Certifico que, ante o decurso do prazo de supensão, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar 

as partes para manifestação, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941629 Nr: 55537-84.2014.811.0041

 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: M S SUPERMERCADO LTDA ME, MARILENE SILVA DE 

OLIVEIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO 

DIAS - OAB:3.549-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947056 Nr: 58596-80.2014.811.0041

 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: RONALDO KENJI ITAKURA

 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 860815 Nr: 2364-48.2014.811.0041

 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: LUCIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

BURITI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, IMOBILIÁRIA 

SATÉLITE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RODRIGO 

DAHMER - OAB:7395

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 257/262 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes requerido(a) para apresentar as 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053096 Nr: 47941-15.2015.811.0041

 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: ANALIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813005 Nr: 19487-93.2013.811.0041

 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: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT, GUILHERME LIBERATTI - OAB:16.825 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Certifico que, o perito nomeado designou perícia para o dia 04 de Maio de 

2018, às 15:00 hs., na secretária da 5ª Vara Cível de Cuiabá. Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho intimação às partes 

para comparecerem a perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821583 Nr: 27772-75.2013.811.0041

 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: MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MICHELE FERNANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 824166 Nr: 30239-27.2013.811.0041

 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: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

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

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls.184/319 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 
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feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 335738 Nr: 6458-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JABRA DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE AZEVEDO - 

OAB:1898/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 842531 Nr: 46571-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO 

CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, AUTO 

POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443839 Nr: 19250-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 Pela decisão de p. 132/133 a exceção de pré-executividade foi rejeitada e 

a executada, intimada, não apresentou recurso, tampouco efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714925 Nr: 9243-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AMARAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Convertido o mandado monitório em titulo judicial, o executado, intimado, 

não efetuou o pagamento.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 14992-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPER.DE SUÍNOCULTORES E 

HORTIFRUTIGRAN.DA GRANDE CBÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE MONTEIRO A 

CHAVES - OAB:10.356/MT

 Vistos etc.

Considerando que esta execução não está garantida, defiro o pedido retro 

e expeço ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas 

bancarias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 

do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373807 Nr: 10708-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP.DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MARA GRACIELA COSTA - 

OAB:8.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a executada não pagou o valor remanescente, defiro o 

pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas 

suas contas bancarias, de acordo com a regra prevista no art. 837 do 

CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.
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Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734473 Nr: 30773-39.2011.811.0041

 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: DELZI FERREIRA DA SILVA, DAVID DIAS DA SILVA, 

JAQUELINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIX ZOOTECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORDEIRO DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE 

ALCÂNTARA - OAB:215.228 SP

 Certifico que, o perito nomeado designou perícia para o dia 04 de Maio de 

2018, às 15:00 hs., na secretária da 5ª Vara Cível de Cuiabá. Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho intimação às partes 

para comparecerem a perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062361 Nr: 52086-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS, 

RAQUEL LINAIK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 Processo n° 52086-17.2015.811.0041

Código 1062361

Vistos e etc.

Tendo em vista o interesse das partes em colocar fim ao litigio e levando 

em consideração à peculiaridade do caso, bem como diante as inovações 

trazidas pelo NCPC, ei por bem encaminhar os autos para o NUCLEO DE 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, para que seja designada sessão de 

MEDIAÇÃO, para auxiliar na composição das partes.

Intimem-se as partes. Na hipótese de as partes não se comporem via 

conciliação e/ou mediação, venham-me concluso para decisão saneadora 

e/ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 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.: 1170868 Nr: 40565-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.636/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Processo nº 40565-41.2016.811.0041

Código 1170868

DESPACHO

Defiro pedido de p.124.

Designo audiência de conciliação para o dia 05/06/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 27 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.: 1010306 Nr: 27707-12.2015.811.0041

 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: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494

 Processo nº. 27707-12.2015.811.0041

Código 1010306

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 27 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.: 800439 Nr: 6857-05.2013.811.0041

 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: FLAUNILSON DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:OAB/MT 13.788, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 211/240 foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do apelado/ requerido 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873534 Nr: 12231-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES FERNANDES, ELCIO 

MENDES DA SILVA-ME

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

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO 

- OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gonçalo Adão de Arruda 

Santos - OAB/MT 16.472 - OAB:

 Processo nº 12231-65.2014.811.0041

Código 873534

DESPACHO

Defiro pedido de p.121.

Designo audiência de conciliação para o dia 05/06/2018 às 12:30 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.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 27 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.: 856131 Nr: 58493-10.2013.811.0041

 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: JUINIL DE PINHO SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 166/172 foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do apelado/ autor para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067207 Nr: 54149-15.2015.811.0041

 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: REGINALDO GONÇALO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 108/112 foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443839 Nr: 19250-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714925 Nr: 9243-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AMARAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879397 Nr: 16427-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051

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

OAB:4.384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 Certifico que, os recursos de apelação de fls. 324/354 e de fls.355/394 

foram protocolados tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do 

apelado/autor e requerido para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 14992-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPER.DE SUÍNOCULTORES E 

HORTIFRUTIGRAN.DA GRANDE CBÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE MONTEIRO A 

CHAVES - OAB:10.356/MT

 Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844938 Nr: 48719-53.2013.811.0041

 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: JULIO CESAR BARRACHO

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminh0 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre o pagamento 

da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1253447 Nr: 22247-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA MACHADO PIRES, PAULO MARCOS 

MACHADO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4.862 -MS, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

OAB:16.604, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12.574 

OAB/MS, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 Nos termos do §4º do artigo 455 do CPC, defiro a intimação da 

testemunha por oficial de justiça e designo o dia 14 de maio de 2018 às 

14:00 horas, para oitiva da testemunha José Porto. Expeça-se o 
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necessário. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373807 Nr: 10708-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP.DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MARA GRACIELA COSTA - 

OAB:8.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Vistos etc.

Penhora frutífera. Determinei o desbloqueio do excedente.

Oficie-se para vinculação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354909 Nr: 25272-12.2008.811.0041

 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: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUROCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 Certifico que nesta data atualizei o cadastro de patronos da parte 

requerida EUROCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista o teor 

da petição de fls. 130/147.

Desta forma, procedo à republicação do despacho de fl. 178:

"Processo nº 1661/2008 - Código 354909

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Rafael Ferreira 

Figueiredo em face de Eurocom Comercio e Serviços Ltda – Epp e 

Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos Automotores Ltda. Assim, 

promovam-se as devidas anotações na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Intimem-se os devedores Eurocom Comercio e Serviços Ltda – Epp, 

através de seus patronos e Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos 

Automotores Ltda, pessoalmente, 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 o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de novembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1103395 Nr: 11892-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUCIA CELI DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico em cumprimento ao despacho de fls.102, que procedo a 

intimação da parte requerida para manifestar sobre a petição da parte 

autora de fls.108, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843771 Nr: 47664-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH GRIMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, HÉDIO JOSÉ 

FROELICH, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, JANETE FROELICH, LUCILA 

SALA HERKLOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão retro, intime-se pessoalmente o autor para dar regular 

andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

Ainda sobre a certidão retro, intime-se o Banco do Brasil para se 

manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020145-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI OAB - RS18707 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JSL S/A. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP0184668A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LILIAN TAIS DOS SANTOS GRANJEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020145-61.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante as 

informações prestadas sob o ID 12369843, no sentido de que a 

testemunha que seria ouvida está de mudança para a Comarca de Passo 

Fundo - RS, CANCELO a audiência designada para o dia 09/04/2018 as 

14:30 (ID.12000482) e DETERMINO a devolução da missiva conforme 

requerido. Intimem-se todos. Devolva-se a presente missiva. Cuiabá, 2 de 

abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004881-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1004881-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de 

urgência e indenização por danos morais proposta por L.M.Z. Industria e 

Comercio de Cereais LTDA contra Safra S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que em 13/11/2017 foi 

surpreendida com uma negativação inserida em seu nome pela parte ré, 

no valor de R$9.501,30, com vencimento para 14/07/2017, referente ao 

contrato 0000266962022380807. Aduz que nunca foi notificado de 

qualquer pendência financeira junto a ré, sendo que somente tomou 

conhecimento da existência de débitos referentes à Apólice 

1007700031487, após ter seu nome negativado. . Informa que notificou a 

parte ré, para que a mesma apresentasse a referida apólice, bem como 

qualquer outro documento que fizesse referencia a esta, contudo, foi 

cientificado que não havia qualquer irregularidade e que no prazo de 10 

dias a questão seria solucionada. Narra que dentro do prazo informado a 

ré retirou seu nome dos órgão de proteção ao crédito, contudo, 

recentemente recebeu uma nova notificação do SPC/SERASA informando 

que o nome do autor seria negativado novamente pelo contrato 

n°000026696202380807. Diante disso, considerando que o banco não 

apresentou os documentos que fazem referencia ao referido contrato, 

mesmo sendo formalmente notificado, postula a concessão liminar de 

tutela provisória de urgência, para determinar a retirada do seu nome dos 

órgão de proteção ao crédito. A inicial foi instruída com diversos 

documentos, sendo emendada sob ID 11997457. O feito foi redistribuído 

(ID 11976929). A autora requereu a analise do pedido liminar (ID 

12290933). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda a inicial requerida sob o ID 11997457. A tutela almejada pelo autor 

passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor informa 

que jamais adquiriu qualquer serviço/ produto da ré. Ademais, a autora tem 

o direito de discutir a existência de tal débito em juízo. Nesse sentido o 

TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - 

TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - 

NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DÍVIDA OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Havendo risco de 

dano inverso, a garantia do juízo é medida imperativa para o deferimento 

da antecipação da tutela. (AI 74793/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016) O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação impede a autora de realizar 

negócios a prazo, realizar compras à crédito e tomar empréstimos 

bancários, lhe diminuindo o poder de negócio. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a exclusão do nome da 

autora do SPC/SERASA, BACEN e SCR referente aos contratos aqui 

discutido. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

02/07/2018 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Intime-se a parte autora para audiência 

de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º 

do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 2 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023597-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 2 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003146-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

CHRISTIANE DE CASSIA LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 2 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038600-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038600-74.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 279.267,68; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[FIANÇA, MULTA DE 10%, OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BIO VIDA 

PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA, VILSON 

MOSQUEM DA SILVA, MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 

Vistos etc. Observa-se que o Gestor Judiciário retificou na certidão de id 

n. 12484494 a certidão de id n. 12442610, bem como, que o mandado de 

busca e apreensão foi devolvido sem efetivo cumprimento, conforme 

certidão do Oficial de Justiça (id n. 12484689), razão pela qual resta 

prejudicado a petição id n. 12476762, ante a perda do objeto da medida. 

Considerando que os Executados não efetuaram o integral cumprimento 

da obrigação e que a Exequente não concordou com as propostas de 

acordo (parte final da petição de id n. 12489173), bem como, diante do 

contido na certidão do Oficial de Justiça supracitada (id n. 12484689), 

defiro a expedição de novo mandado de busca e apreensão de 

“94.214.999Kg (noventa e quatro mil quilogramas, duzentos e quatorze 

quilogramas e novecentos e noventa e nove gramas) de Óleo de Soja 

Bruto Degomado Safra: 2016/2017 GMO (Não Analisado)”, constando no 

mandado que este bem será proveniente da soja a ser esmagada na 

empresa ROOTBRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA, de propriedade da 

Executada. Assim, deverá também constar no mandado a indisponibilidade 

destes bens, sob pena de aplicação das sanções cíveis e criminais 

cabíveis à espécie. Saliento que a proposta de acordo não suspende o 

dever dos Executados em cumprirem com a obrigação objeto da lide e 

muito menos com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

como argumentado na petição de id n. 12489466. Defiro, ainda, que o 

mandado seja cumprido pelo mesmo Oficial de Justiça e, em caso 

necessário, em regime de plantão forense. Intime-se a Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação ao valor da 

causa e da fixação da multa contratual somente sobre a parte da 

mercadoria que ainda não foi entregue (id n. 12275125). Cumpra-se. 

Intimem-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. TATIANE COLOMBO Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015008-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE SOUSA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015008-98.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA PORTELA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Em razão 

do contido na petição de id. 11158389 e seus documentos, redesigno a 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para o 

dia 29 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte 

Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028872-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANDRE MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028872-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEBERSON ANDRE MOREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada 

na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o Autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033820-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANGELO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033820-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIS ANGELO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Recebo a emenda a 

inicial de id. 11151502. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de junho de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035259-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA ROBERTANIA DIAS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035259-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARTHA ROBERTANIA DIAS DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial 

de id. 11351534 e seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de junho de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014227-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DENIL DA SOLIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014227-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDO DENIL DA SOLIDADE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial 

de id. 8251947 e seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de junho de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025681-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WILLIAN TIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025681-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: CHRISTIAN WILLIAN TIAGO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 de junho de 

2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031327-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAMELA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031327-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALINE PAMELA MOTTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 10:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033704-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCARAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033704-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO ALCARAZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 59 de 569



334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROCHA BELMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000909-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADILSON ROCHA BELMIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id. 

12117397 e seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 11:15 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000899-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CANAVARROS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000899-45.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WAGNER CANAVARROS DE MAGALHAES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial de id. 12025079. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002198-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LIMONGE CAVLAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002198-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIANO LIMONGE CAVLAC RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id. 

12118008. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002223-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BOA VENTURA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002223-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALDEVINO BOA VENTURA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial 

de id. 12118338 e seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 11:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038431-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM (AUTOR)

HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM (AUTOR)

LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038431-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM, KERLLY DO NASCIMENTO 

BONFIM, HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial de id. 12283949 e seus documentos. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada 

na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026732-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MATHEUS LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026732-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS MATHEUS LEAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id. 10092440. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 de junho de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038513-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINE PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038513-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: THAIS CAROLINE PASSOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id. 

11988517. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de junho de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037853-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037853-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARILENE DA SILVA ESPINDOLA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda a inicial 

de id. 12027696. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte 

Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 29 de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16045 Nr: 12665-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCIO MARQUIORETO 

- OAB:14021/MT

 Vistos.

Considerando o conteúdo da decisão exarada nos autos de cód. 944013, 

declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º do CPC), para 

processar e julgar este feito.

Ressalto, que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação 

da Resolução nº 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho 

Nacional de Justiça de 30.8.2016.

No mesmo sentido, houve declaração de perda superveniente da ADI 

4260/DF, com a consequente extinção da mesma sem julgamento.

Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou exposição das 

razões da aludida suspeição, conforme expresso no dispositivo legal.

Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC.

Por fim, remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal.

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

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1122636 Nr: 19892-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH SANTOS DE AMORIM

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902598 Nr: 31757-18.2014.811.0041

 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: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA, RAFAEL RODRIGUES 

ALVES REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 750904 Nr: 2645-72.2012.811.0041

 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: IRINEU DE PAULO MIRANDA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7670/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059600 Nr: 50835-61.2015.811.0041

 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: GERSON LUIZ POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA. - OAB:3.127-A

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 236682 Nr: 5798-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do Executado 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265484 Nr: 23315-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANI RIBEIRO DIAS, CRISTIANO ALENCAR PAIM, G. 

D. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL VILA DO MAR LTDA, CVC - VIAGENS E 

TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVARENGA 

SANTOS - OAB:4841/RN, GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - 

OAB:23.574/MT, MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - 

OAB:5530/RN

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GYORDANO 

REINERS BRITO ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

23315-44.2006.811.0041, Protocolo 265484, 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.: 93579 Nr: 24558-62.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ESTADO DO PARANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMAR BUSNELLO, 

para devolução dos autos nº 24558-62.2002.811.0041, Protocolo 93579, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873779 Nr: 12441-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VARGAS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 62 de 569



comparecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069793 Nr: 55301-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE WILIAM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

PERIN - OAB:OAB/19637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miklael Danelichen de 

Oliveira Rodrigues - OAB:17889/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098390 Nr: 9870-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TAPAJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPPAX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 

FILTROS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LUIS RUBEN DE 

MENEZES - OAB:15239/GO

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 8.050,00 (oito mil e 

cinquenra reais), no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância 

deposite o requerente o valor integral dos honorários periciais, conforme 

determinado no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1157691 Nr: 34936-86.2016.811.0041

 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: GUNARWINGREM BATISTA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 8.050,00 (oito mil e 

cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância 

deposite a requerente o valor integral dos honorários periciais, conforme 

determinado no mesmo prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808959 Nr: 15433-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL MINATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR MARCONATO, MARLENE 

MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ADILSON DE CICCO - 

OAB:2654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY GUIRRA 

CORTE, para devolução dos autos nº 15433-84.2013.811.0041, Protocolo 

808959, 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.: 830185 Nr: 35908-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARCONATO, MARLENE MARCONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MINATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

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

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202, SERGIO 

ADILSON DE CICCO - OAB:2654/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY GUIRRA 

CORTE, para devolução dos autos nº 35908-61.2013.811.0041, Protocolo 

830185, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1094123 Nr: 7982-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUZ MAGALHAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 428977 Nr: 10380-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DAS GRAÇAS PRADO LEAO, PAULO 

ROBERTO DUTRA LEAO, FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, ADRIANA 

CORREA DA COSTA DE ÁREA LEÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:11.264/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, 

JOAO PAULO DO PRADO LEAO - OAB:9.683

 Vistos etc.

Os Executados interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1002703-74.2018.8.11.0000 em face da decisão de fls. 310/311.

 Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, no entanto, o Tribunal de Justiça deferiu o 

efeito suspensivo ao referido recurso.

Por tais motivos, oficie-se a 3ª Secretaria Cível do Tribunal de Justiça 

prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator e 

aguarde o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Com o julgamento, venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 78438 Nr: 7964-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DE PAULA FERNANDES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERNANDO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Costa Moreira - 

OAB:9673, ROSILENE RIBEIRO DE FRANÇA - OAB:5965, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, TATIANA TORALES DE LIMA DE 

ROSSO - OAB:8275/MS, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre as respostas dos ofícios, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 29566 Nr: 6240-07.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANJOTTI E SALOMÃO LTDA, ODETE 

ASSADI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347218 Nr: 17335-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento da obrigação, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945767 Nr: 57890-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 384270 Nr: 19792-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA, JUSCELINO LIMA 

FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço do requerido Leonardo Marques Rodrigues, 

informado as fls. 210 é o mesmo constante do mandado de fls. 205, onde 

não foi localizado, conforme certidão de fls. 206, assim, intimo o autor, por 

intermédio de seu patrono para que atualize o endereço deste no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090676 Nr: 6419-71.2016.811.0041

 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: MARCIO VAZ SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO BRASIL

 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: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, MARCO AURÉLIO PINHEIRO GONSALVES 

- OAB:17.151/DF, MARIANA ELIAS SETUBAL - OAB:18627/DF, SANDRO 

ROBERTO DOS SANTOS - OAB:14409

 Vistos etc.

Para que se evite futura arguição de nulidade e, em observância ao artigo 

436 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Requerida para, caso 

queira, se manifestar acerca dos novos documentos juntados as fls. 

116/120 e fls. 123/130, no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos para o saneamento do feito ou para o julgamento antecipado da 

lide.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907345 Nr: 35132-27.2014.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

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

CIRCUNSC. IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, conforme previsão do artigo 1º 

da Lei 12.016/2009, por não ser o ato praticado pela autoridade tida como 

coatora, como ofensa ao direito liquido e certo da Impetrante, por 

consequência, revogo a liminar concedida em fls. 129/132.Encaminhe-se 

copia desta decisão à Autoridade Coatora, para conhecimento.Sem 

honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” e sem 

custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da 

Constituição Estadual.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 257707 Nr: 20431-42.2006.811.0041

 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: JOSÉ AILTON MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o Requerente juntou o memorial descritivo do imóvel 

objeto da lide (fls. 118/121), cientifique novamente o Estado de Mato 

Grosso para que manifeste interesse na causa, remetendo os 

documentos exigidos anteriormente (fl. 105).

Citem-se pessoalmente os confinantes indicados em fl. 126.

Certifique-se o decurso de prazo para os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos se manifestarem (edital publicado em fl. 86).

Considerando que restou infrutífera a tentativa de citação do Requerido, 

conforme certidão do Oficial de Justiça acostada em fl. 165, constato que 

o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Assim, defiro a citação do Requerido via edital, conforme pleiteado, com 

prazo de 20 (vinte) dias (artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil).

Caso o Requerido não compareça aos autos, nomeio a Defensoria Pública 

como curador especial, razão pela qual o processo deverá ser remetido 

àquele órgão para manifestação.

Da manifestação, intime-se a parte Requerente.

Cumpridas todas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para manifestação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 832271 Nr: 37868-52.2013.811.0041

 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: 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 506/510, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 930973 Nr: 49804-40.2014.811.0041

 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: CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos etc.

Estando o processo na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

passo às análises necessárias.

Observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, bem como, inexiste prejudicial de mérito a ser apreciada.

Em assim sendo, dou o feito por saneado.

Para solução da controvérsia, entendo necessária a produção de prova 

pericial no hidrômetro da unidade consumidora n. 4113-0, conforme 

pleiteado pela Requerida (fl. 139).

 Para realização da perícia técnica, nomeio como perito judicial a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP n. 78.050.000, Cuiabá-MT.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia, bem como saliento que o pagamento dos honorários 

periciais será realizado em 50% (cinquenta por cento) no início dos 

trabalhos e o restante ao final, depois de prestados os esclarecimentos, 

se existirem (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil).

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos.

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários.

Com a manifestação, intimem-se as partes e havendo concordância pela 

Requerida, que efetue o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para 

início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Ressalta-se que o pedido de produção de prova testemunhal será 

apreciado após a realização da perícia.

Intime-se a Defensoria Pública na forma da lei.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 940075 Nr: 54607-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para o Banco Bradesco S/A juntar aos 

autos os contratos originais, conforme pleiteado em fl. 144.

Retifique-se o polo passivo da lide, conforme determinado em fl. 124.

Considerando que a instituição bancária Requerida não concordou com a 

importância dos honorários periciais, destituo a nomeação do perito judicial 

Dr. José Ernesto Barbosa de Souza e, nomeio, em substituição, a empresa 

Forense LAB, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, 

que poderá ser intimada via e-mail: contato@forenselab.com ou telefone 

(65) 98112-2338.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fls. 124/125.

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Tendo em vista que o presente feito fora encaminhado a esta secretaria 

na data de 27/03/18 (véspera de feriado) após às 16:00 horas, não houve 

tempo hábil para a sua análise e posterior remessa do feito à central de 

conciliação, desta forma, e visando impingir celeridade ao feito, procedo a 

intimação das partes para no prazo legal manifestarem interesse acerca 

de nova designação de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020882-98.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ZOOMLION BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE MAQUINAS DE CONCRETO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIA ANDRADE LOPES OAB - CE27500 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CIELT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021109-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

pedido de assistência litisconsorcial ingressado no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222329 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 10:45, 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: 1006868-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IONE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12289827 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 11:00, 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: 1021214-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CLEMENTE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035928-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035629-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE SANTANA LEITE ALVES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035510-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOHN CERQUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035107-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021576-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUTRA GOMES (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12189879 designo o 

dia 24 de julho de 2018, às 10:00, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036460-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO VASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017114-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025892-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES OAB - 008.375.031-24 (REPRESENTANTE)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005189-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR DOS REIS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005189-06.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

ARTUR DOS REIS JUNIOR Vistos etc. Determino que a Requerente emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante 

da guia de recolhimento de custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005165-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA DA SILVA (RÉU)

A S DA SILVA - AUTO SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005165-75.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: A 

S DA SILVA - AUTO SERVICOS - ME, ANDRE SOUZA DA SILVA Vistos 

etc. Determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da exordial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005268-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELE MARQUES FRANCO SEABRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005268-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

FRANCYELE MARQUES FRANCO SEABRA Vistos etc. Determino que a 

Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos 

autos o comprovante da guia de recolhimento de custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035147-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029197-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032073-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 
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prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004995-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

CLEIDE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

CARLOS BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

JOSE BARBOSA DE SOUZA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017094-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE DOS SANTOS AMORIM (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029930-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESCILLA MAGNA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12173863 designo o 

dia 24 de julho de 2018, às 10:30, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031980-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031236-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALMACIO COSTA SOUSA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034979-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE MENEZES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032369-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186592 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 11:15, 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: 1031497-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MOURA LINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031105-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CATARINA PULQUERIO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020697-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016703-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033639-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186639 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 11:30, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019513-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186676 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 11:45, 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: 1034803-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186712 designo o 

dia 27 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034881-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE LARA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029034-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PAULO AMERCE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034788-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. R. S. P. (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034796-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031429-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE BARBOSA DA SILVA BERNARDES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020112-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO VIEIRA 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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035947-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA LUZ BERTULIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035539-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FRANSLEI BARBOSA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029154-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034818-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12186744 designo o 

dia 27 de julho de 2018, às 10:00, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005114-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER (AUTOR)

B. L. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6 VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005114-64.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ 

CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER, BRUNO LUIZ SILVA SCHEFFER Parte Ré: 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do alegado pela Requerida na petição de id n. 12207227. 

Considerando que anteriormente não foi possível designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil por falha no 

sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, designo a 

audiência conciliatória para 26 de junho de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Intimem-se as partes através de seus advogados, constando que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029629-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYREK MARQUES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006166-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MEDEIROS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006166-95.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 141.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO DE MEDEIROS ALVES 

Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 09 de julho de 2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025221-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025221-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 216.988,45; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte Ré: RÉU: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Em razão do contido 

na certidão de id n. 11708424, redesigno audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 09 de julho de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029257-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA RODRIGUES AMARANTE (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022522-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL ANTONIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024544-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSON LARA FELISBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036569-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362295 Nr: 31988-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, Cpf: 

03810045896, Rg: 10543201, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 

701,§2º do CPC, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por 

consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de 

declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

representado pelos cheques de fls. 34/39 no valor total de R$ 18.108,27 

(dezoito mil cento e oito reais e vinte e sete centavos), a serem 

atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (art. 52, II da Lei 

7.357/85);CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, 

prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e 

seguintes do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do 

NCPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, 

após, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do 

débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do NCPC. Proceda a 

retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome 

da AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de dezembro de 

2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA DIAS DE LIMA, 

digitei.

Cuiabá, 27 de março de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 71 de 569



 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089034 Nr: 5727-72.2016.811.0041

 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: HEYDE GRACIELA RIVERO RAMOS, LJRM

 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/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls.157/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392321 Nr: 27694-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PARANAÍTA LTDA, ALDAIR 

JOSÉ DOMENI, SARA GRACIELI Z. DOMENI, MARIA JOSÉ DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em analise aos presentes autos, constatou-se que o 

comprovante juntado nas fls.72, deve ser juntado na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725010 Nr: 20703-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPPEX PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls.116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239249 Nr: 8163-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

decisão/intimação de fls. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239249 Nr: 8163-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815875 Nr: 22323-39.2013.811.0041

 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): ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA, VANILZA 

BALBINO VIEIRA

 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: SANDRA MARISA BALBINO 

DA TRINDADE - OAB:74.307-b/MG, VANILZA BALBINO VIEIRA - 

OAB:4607 - MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos recursos de apelação de 

fls.140/152 e153/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1225159 Nr: 13188-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA, GUSTAVO MARIANO 

SOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte embargante para se 

manifestar acerca da impugnação aos embargos à execução fls. 184/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819676 Nr: 25949-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANNA PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos descrição 

pormenorizada da localização do imóvel para que se proceda a sua 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1032595 Nr: 37867-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAS PEREIRA 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

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 156/158.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732816 Nr: 29024-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 
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OAB:17567-O

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da penhora efetuada no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117181 Nr: 17566-94.2016.811.0041

 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: RAPHAELLA CAROLINE SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BIER, NELMA 

HELENA DREIER BIER, ADILSON CLETO BIER, IGUAÇU CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, JEAN WALTER WAHLBRINK 

- OAB:5658/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Certifico que encaminho intimação dos Apelados (requeridos) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

254/263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 229791 Nr: 36727-76.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN MARIA APARECIDA SANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS FLÁVIO DE QUEIROZ & OUTROS 

OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9126, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 347, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 342479 Nr: 12689-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DA SILVA, MARIA LUCIA CESAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO, NILZA ROSA 

ALVES BRITO, EDGAR SANTANA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:17234/O, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

Elianete Gláucia de Oliveira N. Silva - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder ao recolhimento 

da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069801 Nr: 55305-38.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 248/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391008 Nr: 6326-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS FLÁVIO DE QUEIROZ, FERNANDA 

ALVES VARANDA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9126, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150

 Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, para 

que no prazo legal, informe o endereço para expedição do mandado de 

Avaliação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772925 Nr: 26050-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA AIRES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO, 

THOMAS DORILÊO LOUZICH SILVA, DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE 

QUEIRÓZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS JONI DA SILVA - 

OAB:10024-E OAB/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - 

OAB:11980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIS ALVES PONDE - 

OAB:13830

 Certifico o decurso de prazo para a requerida proceder com o 

cumprimento da intimação de fls. 187. No ensejo encaminho intimação do 

patrono da parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740604 Nr: 37339-04.2011.811.0041

 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: NEIVA BENEDITA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, MARCELO SEPÚLVEDA MAGALHÃES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510

 Intimação dos requeridos para, no prazo legal, manifestarem-se acerca 

do abandono do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085338 Nr: 3976-50.2016.811.0041

 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: MARCIO CLEBER DA SILVA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 182/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 416946 Nr: 4493-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIMAIS - INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO 

POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIO & SANTIAGO LTDA, PAULO CESAR 

BARBOSA VICTÓRIO, JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO, UBIRATAN DE JESUS 

SANTIAGO, CLAUDIO QUEIROZ BEZERRA DE MELO, VILLYMAR FARINA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 95, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 155335 Nr: 8799-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BORSUK GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAL PAULO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

decisão/intimação de fls. 312, bem como, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020055 Nr: 31939-67.2015.811.0041

 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: JEAN LUI SAVARIS

 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

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 115, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 8347-53.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO CORASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CLUBE GREMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TEIXEIRA - 

OAB:11442, ANDRÉA MARIA ZATTAR - OAB:6094/MT, FERNANDA 

ARAUJO ROCHA - OAB:11.742, FERNANDO MÁRCIO VAREIRO - 

OAB:13057, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada do 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 265000 Nr: 23321-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada do 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 875323 Nr: 13654-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBNER AMORIM DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE 

LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada do 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066130 Nr: 53724-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOEL BONIFACIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada do 

documento expedido no feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389022 Nr: 24756-55.2009.811.0041

 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: AIDIL PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO DE ALBUQUERQUE SILVA, 

FRANCISCO CRISTO ALBUQUERQUE SILVA, ALEXANDRE DE 

ALBUQUERQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN, para devolução dos autos nº 

24756-55.2009.811.0041, Protocolo 389022, 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.: 893702 Nr: 25691-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE, SIMAO 

BENEDITO CASTELO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTANA DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6.580/MT, NARA REGINA SILVA VENEGA - 

OAB:6.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDEZIO LIMA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 25691-22.2014.811.0041, 

Protocolo 893702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335654 Nr: 6574-55.2008.811.0041

 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: GONÇALO TAVARES ALVES, ALBERTINA DA SILVA 

ALVES, GUILHERME DA COSTA GARCIA, SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA, 

MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ÉLSON BENEDITO SANTANA NUNES, LUIZ CARLOS ARMANI, GUIOMAR 

FARIA ARMANI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, LIA 

THEREZA COUTO NUNES, LUCAS COUTO NUNES, SANDRA BARROS DA 

CRUZ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO SALES 

FERREIRA DE MORAES, para devolução dos autos nº 

6574-55.2008.811.0041, Protocolo 335654, 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.: 904340 Nr: 33095-27.2014.811.0041

 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: AMADEUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 79/80, ou requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 245313 Nr: 13331-36.2006.811.0041

 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: PAULO SÉRGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEGRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

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

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 122/123, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 83919 Nr: 9545-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca das fls. 192/198,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 803825 Nr: 10283-25.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVANILSON BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JULIO PEREIRA FILHO, JANETE 

MARIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca do ofício de fls. 194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1218910 Nr: 11104-87.2017.811.0041

 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: DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, JOSE CARLOS 

DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE 

ARAÚJO, DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 593/604, 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.: 409614 Nr: 958-31.2010.811.0041

 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: SANDRA C. A. LEICHWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - PORTO ALEGRE SOCIEDADE 

COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329- A, RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - 

OAB:OAB/RS 75.637

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do pagamento do saldo remanescente de 

fls. 476/480.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 351577 Nr: 22018-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código – 351577.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 338 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 333/336 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
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Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 335 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 338.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109015 Nr: 14257-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO DA SILVA SANTANA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Código – 1109015.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 234 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 225/230 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 229 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 234.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1018744 Nr: 31270-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DOS ANJOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - OAB:19268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código – 1018744.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 194 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 170/192 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 173 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 194.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098721 Nr: 10062-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA DE SOUZA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903

 Código – 1098721.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 130 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 124/128 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 127 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 130.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890366 Nr: 23470-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ANTONIO MARTINS GOMES

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

SEGURO S/A

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

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 890366.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 141 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 132/137 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 136 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 141.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332272 Nr: 3116-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILIANO COSTA SAMPAIO, JOSÉ ANTONIO 

SAMPAIO, Auta Aparecida Costa Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15,123

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 76 de 569



da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1044602 Nr: 43716-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO RIBEIRO

 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:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Código – 1044602.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 198 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 190/192 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 191 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 198.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164276 Nr: 37663-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BENTO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código – 1164276.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 123/126 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 111/116 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 115 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 123.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772914 Nr: 26039-11.2012.811.0041

 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: CICERO BARBOSA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP., POSTO DE 

MOLAS CARGA PESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 80/83, ofertada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 778914 Nr: 32343-26.2012.811.0041

 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: ZOLDER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, 

SIFCO S/A, METALURGIA E TUBOS DE PRECISÃO LTDA, BR METALS 

FUNDIÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana luisa costa duarte - 

OAB:223418 OAB-SP, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, MARCO 

MARTINS DA COSTA SANTOS - OAB:72080, TATIANA MELISSA 

GUIMARAES - OAB:294834-SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 32343-26.2012.811.0041 Cód. 778914

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: Zolder Representações Comerciais Ltda.

Parte Requerida: Alujet Industrial e Comercial Ltda; Sifco s/a; Metalurgia e 

Tubos de Precisão Ltda; Br Metals Fundições Ltda.

Data: 27 de Março de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente representado pelo seu 

d. advogado Dr. Donizeth Willian Veiga do Nascimento (OAB/MT 20725/O ), 

a primeira, segunda e quarta requerida representada pelo preposto 

Antonio Ferreira dos Santos e sua d. advogada Dra. Thais Viana Fraiberg 

(OAB/MT 19833/O).

AUSÊNTES

A terceira parte requerida e seu representante legal.

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pelas partes requeridas. No 

entanto, o d. advogado da parte requerente inquiriu na possibilidade de 

acordo de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Não tendo aceite pela 

d. advogada das partes requeridas. A d. Advogada das partes 

requeridas, requereu a exclusão da lide pelas requeridas Sifco s/a e Br 

Metals Fundições Ltda, uma vez que não houve a relação jurídica, na qual 

foi realizada exclusivamente pela requerida Alujet Industrial e Comercial 

Ltda. Além do mais, pleiteia pela audiência de Instrução com oitiva das 

partes e testemunhas. O d. Advogado da parte autora requereu que caso 

não tenha havido os requerimentos formulados em conciliação, realizados 

oportunamente em sede de contestação que sejam intimados para 

manifestar sobre tais requerimentos.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Voltem os autos conclusos para decisão saneadora ou julgamento 

antecipado da lide.

3 - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931693 Nr: 50210-61.2014.811.0041

 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: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.382/385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 208890 Nr: 19625-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO WILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATAIBARU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 419278 Nr: 5691-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE KARPINSKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434814 Nr: 13723-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE ROCHA VIANA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 460233 Nr: 29545-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 720751 Nr: 16209-55.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. MORENO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773174 Nr: 26306-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218.164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 843732 Nr: 47624-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILTON WLANDEMY GONÇALVEZ DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, ANGENILTON NETO VIANA - OAB:7654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885397 Nr: 20109-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAÇO LTDA ME

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 

por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076085 Nr: 58030-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS 

NATURAIS LTDA, GMS COMERCIO DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A BULHOSA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que a parte executada citada 
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por edital deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme relata a certidão de folhas 95.

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial a parte executada, citado por edital, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467858 Nr: 34536-82.2010.811.0041

 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: GUSTAVO MOREIRA SCHÖLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT ESTHEFANI SANTOS, FABRICIO DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO, TOFFOLI PROMOÇÕES EVENTOS E COMÉRCIO 

LTDA, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA-JUCEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:6.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 467858

Vistos,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência e/ou Nulidade de Alteração 

de Contrato Social e Respectivo Registro na Junta Comercial, que os 

requeridos Toffoli Promoções Eventos e Comercio Ltda e Herbert Esthefani 

Santos, citados por edital, deixaram decorrer o prazo sem apresentação 

de defesa nos autos, conforme relata a certidão de folhas 255.

 Diante do exposto, em obediência ao que que dispõe o artigo 72, inciso II, 

do CPC, nomeio como Curadora Especial aos citados requeridos, a Drª 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, para 

apresentação de defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341251 Nr: 11499-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conesul - Projetos e Construções Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 341251

Vistos,

 Processo com conclusão desnecessária.

Intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de cinco dias, 

quanto aos documentos juntados as folhas 264/306, conforme já 

determinado as folhas 260.

 Recomendo ao Gestor, maior observação na triagem dos feitos enviados 

a conclusão, evitando conclusões desnecessárias a fim de otimizar o 

tempo e o trabalho de todos neste Juízo.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334538 Nr: 5122-10.2008.811.0041

 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: ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR, 

TELEVISÃO CIDADE VERDE 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: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985

 Código do Processo nº 334538

Vistos,

 Conforme se verifica no teor da certidão lavrada as folhas 458, o Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado de citação, deixou de cumprir 

o seu mister com o zelo e a dedicação necessária, quando devolveu o 

mandado sem cumprir a ordem de INTIMAÇÃO, na forma expressa pelo 

artigo 252 do CPC.

Sabemos que citação/intimação por hora certa é de ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

devendo o Oficial responsável pelo cumprimento do mandado fazer uso do 

referido expediente quando constatada a ocultação deliberada da parte a 

ser citada ou intimada, nos estritos moldes do que determina os artigos 

252 e 253 do CPC/2015, cabendo ainda ao Meirinho lavrar certidão 

circunstanciada das diligências empreendidas.

O artigo 252, do CPC/2015, assim estabelece:

 “Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar”.

Parágrafo único. “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita 

a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência”.

 Ante ao exposto, indefiro o pedido de folhas 460/461, determino o 

desentranhamento do mandado de intimação (fls. 457), para que seja 

integralmente cumprido pelo mesmo Oficial de Justiça, como diligência do 

Juízo, no prazo legal e na forma estabelecida pelo artigo 252, do 

CPC/2015, sob pena de responsabilidade funcional.

Decorrido o prazo legal para o cumprimento do mandado, sem devolução 

do mandado, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para 

providências.

Intime-se a parte requerente e cientifique-se o Oficial desta decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007530-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE CANAVARROS NASSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007530-05.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILSON 

JOSE CANAVARROS NASSER Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Gilson José 

Canavarros Nasser ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer e 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Tratamento Médico, ambos 

qualificados na inicial. O Requerente relata que está acometido por Cirrose 

Hepática descompensada e Hipertensão Portal apresentando Episódios 

recorrentes de Encefalopatia, tendo sido recomendado a realização de 

transplante hepático (fígado) como único tratamento definitivo. Afirma que 

há mais de um ano realiza tratamento médico convencional, mas o 

tratamento não é exitoso. Alega que devido a complexidade médica não há 

no Estado de Mato Grosso instalação hospitalar para realizar o 

procedimento, razão pela qual foi encaminhado para o Hospital de 

Brasília-DF. Aponta que a Requerida negou o custeio do tratamento 

indicado, pois o “prestador não autorizado a executar esse procedimento” 

– sic pág. 5 da inicial (id n. 12403749). Argumenta que a qualquer 

momento pode surgir um doador de fígado compatível, caracterizando a 

urgência do pedido. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida autorize a realização do Transplante Hepático e de todos os 

procedimentos inerentes ao referido procedimento. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda à inicial de id n. 12443664, com seus documentos, e, por 

consequência, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil, e passo à apreciação da tutela 

de urgência reivindicada. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve’’ ou “menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Observa-se que a 

inicial vem acompanhada de documentos que comprovam a relação 

jurídica existente entre as partes, conforme se verifica nos documentos 

de id n. 12403753 e 12403767, que houve o requerimento de procedimento 

cirúrgico junto à Unimed e negativa desta, conforme se vê no documento 

acostado no id n. 12403766, e a prescrição médica para realização do 

procedimento (id n. 12403761), caracterizando a probabilidade do direito 

da parte Autora. Por sua vez, o perigo do dano resta evidente diante da 

necessidade na realização com urgência do procedimento cirúrgico 

indicado. Consigne-se a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 

300, §3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o 

efeito do tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num 

eventual juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Sendo assim, 

não pode a Requerida negar o custeio do tratamento indicado, por se 

tratar de urgência, de forma que nesta fase de cognição sumária, a 

concessão da tutela de urgência na forma pretendida é medida adequada, 

pois presentes os requisitos exigidos em lei. Neste sentido: Apelação 

Cível. Despesas médicas e hospitalares. Dano moral. Sentença de 

improcedência. Cirrose hepática transplante de fígado liminar no processo 

cautelar para que se procedesse à cirurgia. Falecimento por complicações 

pós-operatórias. Cláusula contratual que exclui cobertura de transplantes 

paciente que estava se submetendo a tratamento de saúde, não podendo 

a cobertura ser suspensa no decorrer do tratamento sob pena de se 

frustrar a finalidade do contrato e de restringir indevidamente direitos ou 

obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato. Artigo 51, § 

1º, II, CDC. Cláusula não eficaz. Relatório médico que atesta a existência 

de risco imediato de vida do paciente emergência definição que se colhe 

no artigo 35-C da lei 9.656/98 não ocorrência de adaptação do contrato à 

lei dos planos de saúde que não afasta a pretensão do requerente, 

apoiada na legislação consumerista por si só. Indenização por dano moral 

não devida descumprimento de contrato que, por si só, não caracteriza 

ofensa moral. Apelada que se apóia em disposição contratual para apoiar 

sua pretensão defensiva em Juízo, amparada pelo direito ao contraditório 

e ao devido processo legal. Apelada que arcará com as verbas de 

sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10%. Recurso 

provido em parte. (TJ-SP - APL: 9057405312006826 SP 

9057405-31.2006.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 

12/07/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/07/2011). Somado a isso, salienta-se que o caso em tela evidencia que 

estão em jogo nesta demanda os princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, o acesso à saúde e da efetividade da atividade 

jurisdicional. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar que a Requerida custeie a realização do Transplante 

Hepático e de todos os procedimentos inerentes ao referido procedimento, 

desde que em Hospital credenciado. Desnecessária a caução, por ser a 

Requerente parte economicamente hipossuficiente, nos termos do artigo 

300, §1º, do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 09 de julho de 

2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Intime-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em 

Substituição Legal

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038749-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1003848-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CELSO DE MOURA (AUTOR)

LEIDE FATIMA FIRMINO DE MOURA (AUTOR)

M.D.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (RÉU)

WAGNER (RÉU)

ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO (RÉU)

Wagner Floêncio Pimentel (RÉU)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCREANO CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18, 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007012-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MEZZALIRA OAB - RS102442 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 09:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003231-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 25/05/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1034067-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA KEIKO SUGITANI KOBAYASI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISSON SEABRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034067-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ELENA KEIKO 

SUGITANI KOBAYASI RÉU: DENISSON SEABRA W Vistos. RECEBO a 

emenda à exordial apresentada no Id. nº 12071137, pelo que determino 

que se proceda com as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. 

Outrossim, considerando que, na petição de emenda, a parte autora 

informa que o imóvel foi abandonado pelo requerido, assim como que o art. 

66 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) autoriza a imissão do locador 

na posse do imóvel em caso de abandono, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de constatação e imissão de posse. CONCEDO os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo o senhor Oficial de 

Justiça, antes de imitir o proprietário na posse, certificar-se de estar o 

imóvel livre de bens e pessoas. Conste, no mandado a ser expedido, que, 

confirmado o abandono do imóvel e existindo bens de propriedade do 

locatário em seu interior, deverá o locador ser nomeado depositário fiel. 

Intime-se a parte autora de que deverá providenciar os meios necessários 

ao cumprimento da ordem, como a presença de um chaveiro, no caso de 

necessidade de arrombamento. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida via 

mandado, observando os endereços fornecidos na petição de Id. nº 

12071137, 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). Por fim, considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. nº 11043570, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002828-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18, 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007533-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO ALMEIDA DO CARMO (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007533-57.2018.8.11.0041 AUTOR: EDER 

FRANCISCO ALMEIDA DO CARMO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico 
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que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar 

o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR MARQUES CANGUCU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025578-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018945-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017700-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DONIZETI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021694-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005145-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1005145-84.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE VIEIRA DE ARAUJO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021580-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021580-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JCD 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS ALBERTO 

DE SOUZA GONDIM W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023571-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR ALVES ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 25/05/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156706 Nr: 34569-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANVIDOTTE

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(24.12.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170785 Nr: 40522-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIANE LETÍCIA BEZERRA RAMOS, GBDS, DORIANE 

LETÍCIA BEZERRA RAMOS, PHBDS, MHBDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764235 Nr: 16872-67.2012.811.0041

 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: TRANSPORTES DOIS CORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MANAUS DE OLIVEIRA, 

TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL LTDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, ADAIANE TONHÁ GALVÃO - OAB:10130/MT, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216, RENATA 

SCHOENWETTER FRIGO - OAB:16.216, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte exequente informa 

que firmou acordo com o devedor e recebeu a quantia acordada, 

pugnando pela extinção do presente em razão da obrigação satisfeita.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que as partes firmaram acordo extrajudicial, 

tendo a parte exequente informado que já houve adimplemento integral da 

composição, restando o levantamento em seu favor dos valores 

depositados em Juízo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.
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Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, a ser transferido 

para a conta bancária indicada às fls. 467, eis que possui poderes 

especiais para tanto (fls19).

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888301 Nr: 22082-31.2014.811.0041

 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: BARBARA MARTINS DE ARAÚJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, via DJE; ou por 

carta com aviso de recebimento, caso representado pela Defensoria 

Pública ou não possuir procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para 

pagar o débito (fls. 158/163), no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houverem, sob pena de, em não ocorrendo o pagamento 

voluntário, incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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 

do Código de Processo Civil).

Não oferecida a impugnação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524, do Código 

de Processo Civil.

No mais, converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 220642 Nr: 28908-88.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:31644 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:OAB/RO Nº 1.153

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 507 e 508), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.Não obstante, 

verifico que, muito embora a parte exequente tenha postulado pela 

deflagração da fase de cumprimento de sentença com base no art. 523 do 

Código de Processo Civil (obrigação de pagar quantia certa), o acordo 

firmado entre as partes constituiu obrigação de entregar coisa incerta, 

“ceder” sacas de soja ao exequente (fls. 473/475).Assim sendo, com 

fulcro no art. 538, § 3º, c/c art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, 

determino que seja a parte executada intimada, por meio de seu advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de entregar a 

coisa individualizada pelo gênero, conforme quantidades descritas no 

acordo de fls. 473/475, devidamente homologado em Juízo (fl. 505), sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de posterior conversão em perdas e danos, se o exequente 

assim o requerer (art. 499, CPC).Consigno que, nos termos do art. 525 do 

Código de Processo Civil [aplicável a este procedimento por força do art. 

538, § 3º, c/c art. 536, § 4º, ambos do citado Diploma Processual], 

transcorrido o prazo fixado supra, inicia-se automaticamente, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença.Não cumprida voluntariamente a obrigação, nem apresentada 

impugnação, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.Por fim, CONVERTO a presente ação de conhecimento 

em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam feitas as 

alterações necessárias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Março de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082029 Nr: 2536-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SILVA DE SOUZA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 190/195, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 921385 Nr: 44250-27.2014.811.0041

 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: BENEDITA BARBOSA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784898 Nr: 38728-87.2012.811.0041

 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: JERSON XAVIER, RAFAEL XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669, WAGNER DE LIMA SANTOS - OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 837192 Nr: 42044-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEIA VARGAS VENTURIM GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICCINA DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA ME, GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL, EDMILSON 

EID, JEISE HELK APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRATA DOS SANTOS 

- OAB:13.675/MT
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 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 165/167, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1122640 Nr: 19895-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 Vistos em Correição.

CERTIFIQUE-SE quanto à regular intimação da parte autora para manifestar 

sobre o laudo de avaliação judicial (fl. 277), assim como quanto ao 

eventual decurso do prazo sem manifestação.

 Sem prejuízo do disposto supra, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do 

Código de Processo Civil e considerando que a parte requerida já se 

manifestou nos autos (fls. 279/288), INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto às 

alegações daquela.

Atendidas as determinações judiciais ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135071 Nr: 25114-73.2016.811.0041

 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: RONALDO CESAR DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 145/147, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1267339 Nr: 26783-30.2017.811.0041

 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: PHELIPE WERNECK FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o descumprimento da liminar noticiado às fls.75/80, em 

atenção ao disposto nos art. 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao alegado descumprimento.

 Transcorrido o prazo, retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Cuiabá-MT, 27 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 891006 Nr: 23907-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Vistos em Correição.Compulsando os autos, verifica-se que o requerido 

Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida nos autos às fls. 195/200, aduzindo que há omissão e 

contradição no julgado, especificamente no que se refere ao termo inicial 

para a incidência da correção monetária e dos juros de mora (fls. 

201/202).Segundo sustenta o embargante, a correção monetária e os 

juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, alegando ter sido a 

sentença omissa neste ponto.Determinada a intimação da parte requerente 

para manifestar quanto aos embargos de declaração opostos (fl. 205), 

essa o fez às fls. 206/211, pugnando pela rejeição dos embargos.É o 

relatório.DECIDO.Com é cediço, os embargos de declaração têm suas 

hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil . No caso dos autos, verifico que os presentes embargos comportam 

parcial acolhimento, por ter restado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

 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: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 Intimo a parte requerente para apresente aos autos a exata localização 

do veiculo a fim de realizar a vistoria técnica, conforme requerido às fls. 

1396/1397, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832261 Nr: 37858-08.2013.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Vistos em Correição.Compulsando os autos, verifica-se que o requerido 

Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida nos autos às fls. 1.451/1.456, aduzindo que há omissão e 

contradição no julgado, especificamente no que se refere ao termo inicial 

para a incidência da correção monetária e dos juros de mora (fls. 

1.457/1.458).Segundo sustenta o embargante, a correção monetária e os 

juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, alegando ter sido a 

sentença omissa neste ponto.Antes mesmo de determinada a intimação da 

parte requerente para manifestar quanto aos embargos de declaração 

opostos, essa o fez às fls. 1.461/1.465, pugnando pela rejeição dos 

embargos.É o relatório.DECIDO.Com é cediço, os embargos de declaração 

têm suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil . No caso dos autos, verifico que os presentes embargos 
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comportam parcial acolhimento, por ter restado caracterizada a hipótese 

de omissão, prevista no inciso II do artigo supracitado.Com efeito, da 

análise dos autos, tem-se que razão assiste ao ora embargante tão 

somente quanto à omissão relativa ao termo inicial da correção monetária, 

uma vez que a decisão embargada nada disse a respeito.Isso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820733 Nr: 26960-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte executada cumpriu 

espontaneamente parte do decisum, depositando em Juízo o valor que 

entendia devidos.

Instada a se manifestar, a exequente requereu o levantamento do valor 

depositado, com a intimação da parte executada para que efetue o 

pagamento do valor das custas adiantadas pelo exequente (fls. 592/594).

É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada cumpriu parcialmente, 

de forma voluntária, a sentença proferida nos autos, depositando apenas 

o montante referente à condenação principal.

Com razão a exequente, já que o pagamento voluntário acostado não 

contempla o valor referente às custas processuais.

Diante do exposto, DEFIRO o levantamento dos valores já depositados, 

que deverão ser transferidos na forma indicada às fls. 592/594.

 No mais, por entender que o valor depositado é insuficiente para saldar o 

débito, aplico a regra esculpida no art. 526, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para fazer incidir sobre a diferença multa de dez por cento e 

honorários advocatícios, também fixados em dez por cento.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito, observando-se, para tanto, os 

requisitos exigidos pelo art. 524, do Código de Processo Civil.

Com o aporto, intime-se a executada para pagamento, no prazo de 15 

dias, sob pena de penhora.

Converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, 

pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392309 Nr: 27696-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, MARCEL 

LUERSEN - OAB:14419/MT, MIRLY RODRIGUES MARTINS - 

OAB:14.193/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que apresente os endereços dos sócios da 

empresa executada, para a devida citação, nos termos do despacho de fl. 

286.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358781 Nr: 29113-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY BENEDITA CARVALHO, RAIDNO 

JORGE CASTANHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença (fls. 71/75), 

ajuizado por Instituto Cuiabano de Educação – ICE em desfavor de Kelly 

Benedita Carvalho, de Elizene Kelly da Cruz Amorim e de Raidno Jorge 

Castanho da Silva.

Deflagrada a presente fase de execução da sentença, a parte exequente 

e a primeira executada, Kelly Benedita Carvalho, firmaram acordo (fl. 145), 

o qual restou devidamente homologado nos autos à fl. 146.

Em seguida, a executada Kelly Benedita Carvalho juntou aos autos os 

comprovantes de cumprimento do acordo entabulado (fls. 164/167).

Intimada para se manifestar sobre os comprovantes apresentados, a parte 

exequente nada opôs, deixando de requerer qualquer complementação no 

pagamento (fl. 172).

É o breve relatório.

DECIDO.

Consoante exposto no relatório, a executada Kelly Benedita Carvalho 

comprovou o integral pagamento do valor constante no acordo firmado 

com a parte exequente (fls. 164/167).

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente execução, o 

que faço tão somente com relação à executada Kelly Benedita Carvalho, 

ex vi do disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais, deverão ser 

arcados na forma pactuada, observadas as normas da gratuidade da 

Justiça, sendo o caso.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Depois das diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado.

No mais, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a última 

atualização do débito dos demais executados, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de débito 

atualizada, com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, 

inciso I, alínea “b”, c/c art. 513, CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764084 Nr: 16709-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSS, JARDELHA OLIVEIRA SOARES

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos,

Assiste razão ao executado quanto aos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial, eis que a atualização deveria se dar apenas em relação 

à quota parte de Drikaylaine Victória Dias Pereira, pois os 50% devidos ao 

menor Pedro Henrique Siqueira Soares já foi depositado às fls. 187/188.

 DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados em favor de 

Pedro Henrique Siqueira Soares às fls. 187/188, devendo para tanto este 

atender ao disposto no item 6 da decisão de fls. 207v.

E, em relação aos valores devidos a exequente Drikaylaine Victória Dias 

Pereira, INTIME-se a executada para o depósito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidência de multa e honorários.

Proceda-se, ainda, ao cálculo das custas, intimando-se a executada para 

o pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 885654 Nr: 20263-59.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAMAR COSTA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto [fls. 19].

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte executada cumpriu 

espontaneamente parte do decisum, depositando em Juízo o valor que 

entendia devidos.

Instada a se manifestar, a exequente requereu o levantamento do valor 

depositado, com a intimação da parte executada para que efetue o 

pagamento do complementar, correspondente a multa pelo atraso no 

depósito dos valores.

 É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada cumpriu parcialmente, 

de forma voluntária, a sentença proferida nos autos, depositando o 

montante que entende devido.

Diante do exposto, DEFIRO o levantamento dos valores já depositados, 

que deverão ser transferidos na conta indicada às fls. 118.

 No mais, INTIME-se a executada para pagamento do saldo remanescente, 

no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Intime-se ainda a executada para o pagamento das custas processuais.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, 

pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 412904 Nr: 2135-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A. - AAEPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual foram penhorados valores 

da conta da executada.

A executada apresentou impugnação, alegando excesso de penhora.

O exequente manifestou-se.

Os autos foram encaminhados ao Contador Judicial.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com a 

penhora nas contas da executada.

E, nesse ponto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Contador 

Judicial e, consequentemente, reconheço o excesso de execução.

Proceda-se a restituição do valor excedente ao executado, na conta 

indicada às fls. 281.

D’outra banda, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se à transferência dos valores penhorados [excluído o valor 

excedente] para a exequente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768280 Nr: 21163-13.2012.811.0041

 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: JOSE ALEXANDRE BONFATE

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição,

DEFIRO o levantamento dos valores depositados, os quais deverão ser 

transferidos para a indicada às fls. 184.

 Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Intime-se a exequente a fim de que se manifeste sobre o quantum 

depositado e, havendo discordância, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial.

Converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, 

pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856609 Nr: 58900-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO COIMBRA PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 
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procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto [fls. 19].

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857391 Nr: 59629-42.2013.811.0041

 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: WILSON PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos,

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, via DJE para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houverem, sob pena de, em não ocorrendo o pagamento voluntário, 

incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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 

do Código de Processo Civil).

Não oferecida a impugnação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524, do Código 

de Processo Civil.

No mais, converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Por fim, DEFIRO o pedido de levantamento dos honorários periciais pela 

executada [fls. 125/126]. Expeça-se o alvará judicial.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838253 Nr: 42959-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos,

1. DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, na conta indicada às fls. 362. Expeça-se o alvará judicial.

2. Intime-se a parte executada para que se manifeste sobre o alegado ás 

fls. 362/364, no prazo de 15 dias.

3. Transcorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial.

4. Int.

 5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028211 Nr: 35906-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos,

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, via DJE para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houverem, sob pena de, em não ocorrendo o pagamento voluntário, 

incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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 

do Código de Processo Civil).

Não oferecida a impugnação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524, do Código 

de Processo Civil.

No mais, converto a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121874 Nr: 19608-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLAINE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto [fls. 19].

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124364 Nr: 20605-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO ALVES - ME, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, RAPHAELA PASSOS BUENO - OAB:20891-MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça constante à fls 

60/61 , no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099172 Nr: 10297-04.2016.811.0041

 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: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.115/117 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441701 Nr: 18082-27.2010.811.0041

 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: KATIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MURILO DE SOUZA, ORIVALDO NUNES 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:17049/O, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA PAMELLA 

AMARAL MAEQUETTI SOUZA - OAB:16.473/MT, GERMANO LEITE DE 

MELLO - OAB:7664

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 733629 Nr: 29875-26.2011.811.0041

 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: MPGDAJ, GLENDA PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752359 Nr: 4191-65.2012.811.0041

 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: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. I. DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos 

Monitórios opostos e, por consequência JULGO PROCEDENTE a Ação 

Monitória, o que faço para constituir em título executivo extrajudicial o valor 

de R$999,13 (novecentos e noventa e nove reais e treze centavos) 

constante na somatória dos cheques nº 850031, 850032, 850033 e 

850034 de fls. 21/22, o qual deve corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde a data da emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data de apresentação.CONDENO a 

parte requerida/embargante, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092792 Nr: 7404-40.2016.811.0041

 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: ALAN RICARDO ALVES

 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:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (16/06/2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

06 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946610 Nr: 58391-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE MATHEUS DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 8.100,00 (oito mil, e cem reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.11.2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774607 Nr: 27821-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Intimo a parte requerida para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717821 Nr: 11247-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CLAUDENIL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

393043-2/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780275 Nr: 33811-25.2012.811.0041

 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: MARIA LUCIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

392697-4/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889192 Nr: 22717-12.2014.811.0041

 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: ELIAS DE SOUZA RODRIGUES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

393047-5/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 921862 Nr: 44480-69.2014.811.0041

 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: DAVI JOAQUIM DE LIMA, IGREJA BATISTA GETSÊMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

392696-6/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133909 Nr: 24599-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBÉRIO SOUZA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141221 Nr: 27935-50.2016.811.0041

 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: MONZAR BIANKIN NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1166005 Nr: 38377-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAILSON DA SILVA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.
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Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781309 Nr: 34896-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MANTELI, ARÍSIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES, ELCIO DIAS DE AMORIM, BELY ROSALIA ATHAYDE 

FIRMIANO, CREUZA SOUZA CAVALCANTE, MARINA CONINCK PEDRONI, 

JOSÉ GOMES DE ALENCAR LIMA, ELIZA BRANDÃO DOS SANTOS, 

FLORIANO SANTOS NOGUEIRA, JORCELINA BORGES MENDONÇA 

ZATTAR, MARLI SOUTO LIMA SCARPATT, CARLA SOUTO SCARPATT, 

ALESSANDRA SOUTO SCARPATT, ANDREIA SOUTO SCARPATT, NEREU 

LUIZ PASINI, MICHEL MARQUES HERANI, SEBASTIÃO RODRIGUES, JOSE 

MASSAO MATSUDA, LINDALVA RODRIGUES ROSA, LUIZ ALTINO DE 

BRITO, MARIA HELENA CARDOSO DE MACEDO OLIVEIRA, VILYMAR 

BISSONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

393045-9/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 830737 Nr: 36430-88.2013.811.0041

 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: VANILDES DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

392784-9/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 205980 Nr: 19027-87.2005.811.0041

 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: M. E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA., 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, SABINO DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - 

OAB:9.451/MT, LUCIANA G. PARREIRA DE AQUINO - OAB:11253, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

392706-7/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119364 Nr: 18464-10.2016.811.0041

 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: ADEGUIMAR APARECIDO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé que fora expedido Alvará Eletrônico sob o nº 

392764-4/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241755 Nr: 10372-92.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNE ALMEIDA SANTANA, JOSÉ GUSTAVO 

MONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454, VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - 

OAB:21872/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS FERREIRA 

DE CARVALHO BATISTA, para devolução dos autos nº 

10372-92.2006.811.0041, Protocolo 241755, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800242 Nr: 6663-05.2013.811.0041

 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: KETHELEN KOLLER OLIVI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882/MT, 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

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 393029-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023121 Nr: 33473-46.2015.811.0041

 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: TANIA MARIA MARQUES DE ABREU

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

dados bancários, para devida transferência dos valores depositados 

neste autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072843 Nr: 56575-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDC, APARECIDA BATISTA DE AMORIM

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 393037-8/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172890 Nr: 41259-10.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, MAGNO LEITE TEIXEIRA - OAB:22.378/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 393044-0/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382396 Nr: 18112-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA XAVIER PRADO SANTOS, 

ANTONIO DALADIER DOS SANTOS

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

- OAB:4.685, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUÍZA PERON - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, MÔNICA FRAGA C. L. FONSECA - 

OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMOS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, para devolução dos autos nº 18112-96.2009.811.0041, 

Protocolo 382396, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781311 Nr: 34898-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREU GOMES DE BRITO, ANA MARIA DE ARRUDA, 

DILMAR ANTÔNIO BARRIONUEVO ALVES, EDSON RODRIGUES 

CAMARGO, DIVO DAMASIO DA SILVA, BENEDITO GERMANO DE 

ARRUDA, HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE, FRANCISCO DE ASSIS 

VENEGA FILHO, JAMIL MOREIRA, JOÃO FIDELI, THEREZINHA FLORES 

BINI, ELUIDIL ELUINDA DE ALMEIDA FONTES, EMILIA PINHEIRO DE 

CARVALHO, HOSMILDO MARTINS DE ARAUJO, GLEICE MAGDA MASSAD 

DE BARROS, LOURIVAL FONTES FILHO, MARLY PRUDENTE CAMPOS, 

MARCELINA FACCIN MIGNOSSI, JOSE ANTONIO CAMILO, JULIANA 

APARECIDA LIMA PETRI, MARILCE ROSA DA SILVA MASSAD, JUVITA 

BISSONI

 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

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 392699-0/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716501 Nr: 7918-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 393040-8/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 855281 Nr: 57749-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMIR FERREIRA MENDES, ALMIR 

FERREIRA MENDES JUNIOR, RAPHAEL NOBRE MENDES, MARIA JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANO DE SAUDE CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 393042-4/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 462559 Nr: 31093-26.2010.811.0041

 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: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Intimo a parte requerida para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025261 Nr: 34436-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/MT, JOSÉ INACIO FILHO - OAB:11.645/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760784 Nr: 13167-61.2012.811.0041

 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: DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408360 Nr: 370-24.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEI DE MORAES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 
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OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948875 Nr: 59570-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON TROPEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 09:45, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862510 Nr: 3664-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA VALADARES DA SILVA

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

 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:

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 08:30, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882990 Nr: 18536-65.2014.811.0041

 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: WELLITHON DE ALMEIDA RODRIGUES, MÁRCIA ROSA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 09:15, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814032 Nr: 20505-52.2013.811.0041

 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: GLDSA, BENEDITO AMARO DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 10:00, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097644 Nr: 9552-24.2016.811.0041

 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: JOAO ALBERTO DE SOUSA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 09:30, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905768 Nr: 34082-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 09:00, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042940 Nr: 42967-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRANCISCO RICARDO DO AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 08/05/2018 às 08:45, no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

situado na Av. das Flores, nº 843, Sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

Rua das Dálias) nesta Capital, podendo as partes fazerem 

esclarecimentos através dos telefones (65)3025-3060/ 99223-7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793891 Nr: 210-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE BRESSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG 93274, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA - OAB:13799

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816173 Nr: 22618-76.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, Ana Paula Alves Martins - OAB:16193, FLÁVIA 

PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093219 Nr: 7581-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIA MORAIS CARDEAL, CLEVERSON LUIZ 

MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 331473 Nr: 2650-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER, PETROLUZ DIESEL 

LTDA

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

OAB:11162 OAB/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:5063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12553/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3.722/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - 

OAB:6900/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B/MT, MARIANA 

VASQUES DE MIRANDA SAMPIERI BURNEIKO - OAB:231974/SP, 

SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:1177, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT

 Intimo a parte Requerente para providenciar a retirada da Carta 

Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827018 Nr: 32913-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI BIACHINI - 

OAB:14.453-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença no qual a para 

executada, intimada, não efetivou o pagamento voluntário do débito.

Às fls. 189/193, a parte exequente requer o prosseguimento do feito, com 

a expedição de carta precatória para o Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Rio Branco, Estado do Acre, para penhora do valor de R$ 56.368,69 

(cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos) no rosto do autos nº 005902-34.2017.8.01.0001.

DEFIRO a penhora no rosto dos autos nº 0005902-34.2017.8.01.0001 em 

trâmite perante a 2º Vara Cível de Rio Branco/AC.

Efetuada a publicação e demais comunicações pertinentes, não havendo 

notícia de interposição de eventual recurso contra a presente decisão, 

EXPEÇA-SE a competente missiva ao Juízo da penhora, solicitando o 

registro da penhora nos autos nº 0005902-34.2017.8.01.0001, 

reservando-se em favor do ora exequente o valor de R$ 56.368,69 

(cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos), atualizado até janeiro de 2018.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833472 Nr: 38905-17.2013.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 833472

Vistos em Correição.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Hospital de Medicina 

Especializada Ltda contra a sentença proferida às fls. 70, que julgou 

procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do art. 701, § 2°, do CPC.

 Nas razões recursais, o embargante aduz que a decisão foi omissa, uma 

vez que não manifestou acerca das verbas sucumbenciais.
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Assim, pugna pelo acolhimento destes embargos, a fim de que seja 

suprida a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do CPC.

 Da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao ora embargante 

quanto à omissão apontada, uma vez que a decisão embargada nada 

disse a respeito da verba sucumbencial.

Por conseguinte, em virtude do princípio da causalidade, essa verba é 

devida ao procurador da parte vencedora na demanda, e constitui 

impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no 

regime da sucumbência instituído no caput do artigo 85 do CPC.

 Ante todo o exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, 

dando-lhes provimento para reconhecer a omissão existente no decisum 

de fls. 70 e, por conseguinte, CONDENO o requerido ora embargado ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §2º, do referido Diploma Processual.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 365507 Nr: 3671-13.2009.811.0041

 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: SILVANA BADOTTI FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA, TOYOTA 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 

OAB-MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, EDUARDO 

LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, GABRIEL KAJIURA 

ROSA - OAB:13436, HENRIQUE CÉZAR G. PARREIRA - OAB:6265, JOSE 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58739/SP, PATRICIA MENDES DA 

SILVA CARVALHO - OAB:13800/MT, SEBASTIÃO DE ARAÚJO COSTA 

JUNIOR - OAB:59.805

 Vistos em correição.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

Toyota do Brasil Ltda contra a sentença proferida às fls. 398/401 e verso, 

que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC. 

... 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, 

obscuridade ou contradição no julgado. 2. Havendo omissão no acórdão 

proferido quanto ao pedido de restituição do valor depositado em juízo a 

título de honorários periciais, diante do resultado do julgamento do agravo 

de instrumento que desobrigou o agravante no pagamento de honorários 

de perícia requerida por ambas as partes, resta devida a mencionada 

restituição. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. (TJMG - 

Embargos de Declaração-Cv 1.0471.13.011406-2/002, Relator(a): Des.(a) 

Mariza Porto , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação 

da súmula em 04/12/2014) No mais, quanto à alegação de contradição 

entre os fundamentos e parte dispositiva do decisum, verifico tratar-se de 

erro material. Ante todo o exposto, conheço e acolho os embargos 

opostos pela Toyota do Brasil Ltda para sanar a omissão apontada e 

determinar a restituição dos honorários periciais depositados em juízo pelo 

embargante, o que faço com arrimo nas razões acima alinhadas.Além 

disso, corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença, 

fazendo constar que o processo foi julgado com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 

de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123193 Nr: 20122-69.2016.811.0041

 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: NILSON DE SOUZA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008479-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1008479-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WALISON PEREIRA BARBOSA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o autor 

para manifestação acerca da contestação. Ademais, sabe-se que o ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 
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as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006390-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006390-67.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAUDIO CESAR CORREA VIANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 
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477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019015-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT27 de março de 

2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019015-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019015-70.2016.8.11.0041 AUTOR: 

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Constatada a 

necessidade de produção de prova pericial postulada pela parte 

requerida, nomeio desde já o profissional: DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, Hospital Jardim Cuiabá, Rua Major Gama, 675, 

Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, Cep: 78.020.170, Fone: (65) 9972-1818, 

e-mai l :  robertoazevedo1958@gmai l .com, o qual  cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor da perícia, autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo 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 apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Após, a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018200-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINE ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018200-39.2017.8.11.0041 AUTOR: ZEINE ALVES 

DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Constatada a necessidade de produção de prova 

pericial postulada pela parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Hospital Jardim Cuiabá, 

Rua Major Gama, 675, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, Cep: 78.020.170, 

Fone: (65) 9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor 

da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor 

do perito judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por 

cento serão liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as 

partes serem informadas da referida designação. O perito judicial deverá 

apresentar o laudo 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 apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes 

também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo 

prazo. Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo 

para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037216-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT0004605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO TAVARES (REQUERIDO)

LIOZA GOMES TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo Eletrônico n.º 1037216-76.2017.8.11.0041 Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

12409691), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o competente ofício a 
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Central de Precatórios, a fim de que tomem ciência dos termos do presente 

acordo, bem como para que sejam liberados os valores nos termos 

convencionados no instrumento. Por conseguinte, SUSPENDO o presente 

feito até o cumprimento/pagamento integral do acordo. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada, sendo que cada 

parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. Custas 

remanescentes dispensadas, nos termos do § 3º do artigo 90 do Código 

de Processo Civil e honorários na forma acordada pelas partes. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037216-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT0004605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO TAVARES (REQUERIDO)

LIOZA GOMES TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para imprimir ofício expedido nos autos, 

assim como a sentença e os documento necessários, encaminhando os a 

Central de Precatórios, comprovando seu protocolo nos autos. Maria Fêlix 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017614-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WILLIAM DA SILVA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1017614-02.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

CARLOS WILLIAM DA SILVA PACHECO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de Maio de 2018, as 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034151-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PINHEIRO COSTA MORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1034151-73.2017.8.11.0041-V AUTOR: 

MARIA DE LOURDES PINHEIRO COSTA MORATO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de Maio de 2018, as 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038482-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038482-98.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANILDO 

DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada 

na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 2 de abril 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: 1037139-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SANTOS DE JESUS (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037139-67.2017.8.11.0041 AUTOR: GERALDO 

SANTOS DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 2 de 

abril 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: 1035260-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA DA SILVA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035260-25.2017.8.11.0041 AUTOR: MIGUELINA 

FERREIRA DA SILVA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 2 de abril 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: 1019851-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JOSE FERREIRA LEME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1019851-09.2017.8.11.0041-V AUTOR: 

ALLAN JOSE FERREIRA LEME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de Maio de 2018, 

as 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003952-34.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROSANA CAMARGO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 08/05/2018 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000572-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000572-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IANNE 

LANNA DE SOUZA ROCHA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 2 de abril 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038658-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038658-77.2017.8.11.0041 AUTOR: TRIMEC 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: CLARO S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 2 de abril 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000531-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000531-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IGOR 

SANTOS MADRUGA DE LUCENA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 2 de abril 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 241071 Nr: 9677-41.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL-BB 

SEGUROA VIDA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DOURADO BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, MILENA 

PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair 

sobre dinheiro na conta da parte executada COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, pessoa jurídica, CNPJ nº 28.196.889/0001-43, 

sobre o valor total de R$ 60.995,60 (sessenta mil novecentos e noventa e 

cinco reais e sessenta centavos).Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud.Efetivada a 

penhora, determino a intimação das partes para manifestarem no prazo 

legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera, desde já passo a análise do pedido de protesto judicial do 

crédito exequendo.Considerando que o protesto de títulos judiciais está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 677/678.Comprovado o 

recolhimento da taxa judiciária, DETERMINO que a Secretaria expeça 

certidão de crédito, com menção ao trânsito em julgado e a menção 

expressa aos valores, juros e correção monetária, entregando-a a parte 

credora para que se proceda o protesto do julgado.Insta mencionar que o 

protesto será realizado pela parte interessada, sob a sua inteira 

responsabilidade, na forma da Lei n. 9.492/97. Em seguida, intimem-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 232644 Nr: 2011-86.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVO BIANCARDINI, PEDRO MÁRIO FAVA 

BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, Aredina 

Josefa Raposeiras de Souza, HUGO FILINTO MÜLLER FILHO, FLIGHTS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA, Analzita Das N. Muler, 

Sebastião C. Moraes Nival De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDIVINO A. DE SOUZA NETO - 

OAB:, THIAGO NASCIMENTO LIMA - OAB:12486, THIAGO 

NASCIMENTO LIMA - OAB:12486/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 845708 Nr: 49365-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEIXOTO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949890 Nr: 60286-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA JÚLIA CORREA, NATALINO OTACÍLIO 

DE AMORIM, PEDRO LÚCIO DE SIQUEIRA, CLEIDE DE RODRIGUES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 3.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 899526 Nr: 29469-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA, 

REUMAR APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada requerida para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162014 Nr: 36776-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098449 Nr: 9904-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE 

ALMEIDA FILHO, GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA, MARIA 

MADALENA DE ALMEIDA TINOCO, FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, TALLITA CARVALHO DE MIRANDA 
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- OAB:18867

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada requerida para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043312 Nr: 43166-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRIK CAMARGO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169989 Nr: 40175-71.2016.811.0041

 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: MIRIAM DA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 5035-35.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO JOSE COSENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE RICARDA SILVEIRA - 

OAB:127359/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÍRIAM NICOLA 

SADDI, para devolução dos autos nº 5035-35.2000.811.0041, Protocolo 

72986, 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.: 72988 Nr: 5056-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGIB SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÍRIAM NICOLA 

SADDI, para devolução dos autos nº 5056-79.1998.811.0041, Protocolo 

72988, 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.: 91493 Nr: 2018-30.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIBB SADDI, EMILIO JOSE COSENTINO

 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: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - OAB:1755/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÍRIAM NICOLA 

SADDI, para devolução dos autos nº 2018-30.1996.811.0041, Protocolo 

91493, 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.: 456544 Nr: 27258-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL ALVES DA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKSON F. 

COLETA COUTINHO, para devolução dos autos nº 

27258-30.2010.811.0041, Protocolo 456544, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080345 Nr: 1669-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDORDS, LUZINETE FERREIRA DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

parecer ministerial, colacionando aos autos os documentos necessários, 

no prazo 05 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011826 Nr: 28349-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO SÓLON ARRUDA AZAMBUJA, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRANDÃO BAPTISTA, JOELMA 

ONOFRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 65172 Nr: 1202-97.1986.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERHARD HENRIQUE KIRCHESCH, 

MAURÍCIO KIRCHESCH, MARISA BORSARI KIRCHESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNOLDO KIRCHESCH, ALICE 
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ARISTIDES KIRCHESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ARMANDO NASCIMENTO

Data da Carga:27/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 952516 Nr: 1235-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. H. M. SOBRAL – ME, PAULO HENRIQUE MARTINS 

SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371, 

RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL JUNIOR

Data da Carga:27/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778558 Nr: 31962-18.2012.811.0041

 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: BRUNO SILVA MARTINS, ANNA PAOLA DE MATOS 

MARTINS, VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO IBI S/A 

BANCO MULTIPLO, VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, BRUNO SILVA MARTINS, ANNA PAOLA DE MATOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070, JOSY 

ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A, 

JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Barbhara Hellena Oliveira e Silva

Data da Carga:27/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 73601 Nr: 9914-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAL PINTO MARTINS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:3325-MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, Jorge Elías Nehme - OAB:4642, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 9679-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamil Industria e Comercio de Milho e Derivados 

Ltda, IZANET ASTUTT TANNURE, FREDERICO WAGNER FRANÇA 

TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito, conforme determinado à fl. 447, e apresentá-lo no 

balcão da secretaria para que a mesma possa ser confeccionada, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764704 Nr: 17359-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DEMONTIEZ DE FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099666 Nr: 10446-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GAGLIARDI ME, EDUARDO 

GAGLIARDI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA 

MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Sr. GERALDO TROUY D’ OLIVEIRA FILHO, engenheiro 

agrônomo, CREA-MT 07764/d, Av. Isaac Póvoas, 586, Edifício Wall Street, 

4 andar, sala 407, Centro, Cuiabá-MT, CEP 78.005-340, fone/fax: (65) 

3 6 2 2 - 0 9 0 8 ,  c e l . ( 6 5 )  9 9 8 2 - 9 7 7 0 ,  e - m a i l : 

geraldotrouy@terra.com.br/precisaoengenharia@hotmail.com, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 08/05/2018 a partir das 14:00 horas, 

onde serão atendidos no local do imóvel a ser avaliado. Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar seus 

assistentes.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003260-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003260-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: WESLEY DE SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 08h15min 

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, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003617-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. PAES DE BARROS - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033912-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015222-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 15/05/2018, às 08:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031814-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PAULINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Visto. Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. ajuizou Ação de 

Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Edson 

Paulino de Oliveira, alegando que em 2012 as partes firmaram 

compromisso de Compra e Venda de uma unidade habitacional de 

propriedade da autora, sendo apartamento 1.201, Edifício Maison Isabela, 

no valor de R$ 650.000,00, todavia, o réu está inadimplente com a quantia 

de R$ 214.894,34. Requer a concessão da tutela de urgência para que 

seja determinada a averbação na margem da matrícula n. 91.922, do 2º 

Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, acerca da existência da 

presente ação. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se a existência de 

relação jurídica entre as partes pelo contrato colacionado no processo (Id. 

10275042, 10275055, 10275060, 10275075, 10275082, 10275088), e que 

o réu assinou termo de confissão de dívida e respectivo aditamento, 

reconhecendo o débito no valor de R$ 214.894,34 (Id. 10275100 e 

10275143), restando caracterizado a probabilidade do direito. Além disso, 

a averbação na matrícula do imóvel, atestando a existência da presente 

demanda não causará qualquer prejuízo a ré, podendo ainda resguardar o 

direito da autora, bem como dar conhecimento à terceiros. Diante do 

exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a averbação na margem da 

matrícula n. 91.922, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, a 

existência desta ação. Assim, expeça-se ofício ao respectivo cartório 

para cumprimento dessa decisão. Instrua-o com cópia do documento de Id. 

10275113. Eventuais custas deste ato ficarão a cargo da autora. Designo 

o 05/06/2018, às 08h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 104 de 569



partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005986-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA S A (RÉU)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008241-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO GONCALVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008241-10.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEX SANDRO GONCALVES 

RONDON Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008306-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008306-05.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SERGIO DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já firmado 

no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, 

senão vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
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Publicação: 17/08/2016) Diante o exposto, determino a intimação da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo, bem como apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena de indeferimento da 

benesse. com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem 

resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008413-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO OAB - 040.458.031-90 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008413-49.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADRIELY VITORIA DE CAMPOS MELO REPRESENTANTE: DOMINGOS 

DIVINO DE CAMPOS FILHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007923-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO GOMES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Vistos. Designo o dia 29/06/2018, às 11h00min 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, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008291-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: UELTON 

FLORENTINO DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/06/2018, às 

11h15min 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. CUIABÁ, 2 de abril 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008376-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDEIR 

JOAQUIM DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/06/2018, às 11h30min 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, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008386-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ROSA CALDAS PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CATIA 

ROSA CALDAS PENHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/06/2018, às 11h45min 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, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006982-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CAMARGO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELISEU 

CAMARGO DE MORAES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/06/2018, 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). 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, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019397-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON G DA SILVA BASTOS OAB - MT0008862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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 março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013147-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SERGIO LAURINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH DOS SANTOS REZENDE DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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 março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003153-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL CARRION CARRACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 
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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 março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010340-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANI ABREU 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007881-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FOLOZINO ALVES SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028874-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 
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probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

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. Verifica-se que constou do despacho (Id. 11405693) que caberia à 

requerente o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais. Contudo, onde se lê requerente, leia-se requerida. Assim, 

intime-se a requerida para o pagamento dos honorários periciais, no prazo 

de dez dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013209-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 
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carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023121-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SAVIO DA COSTA LIMA (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)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte ré para que se manifeste sobre o laudo pericial 

realizado em audiência, no prazo de cinco dias. após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011528-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Em cumprimento ao art. 485, § 7º, do NCPC, mantenho a sentença Id 

10053958 por seu próprio fundamento. Cite-se o apelado para apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de quinze dias. Apresentadas ou não as 

contrarrazões, proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de 

abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024314-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009809-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL REGINA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 
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SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032197-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033763-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIVINO CARDOSO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019129-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO CANDIDO BAIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Retificando o despacho (Id. 11772473), intime-se a requerida para 

que efetue o pagamento dos honorários periciais, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de 

abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 112 de 569



magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006011-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019985-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE BRITO COSTA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003134-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 
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oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022066-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE FABRIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 
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Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015640-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO JOSE MATIAS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que constou do despacho (Id. 9937581) que caberia à 

requerente o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais. Contudo, onde se lê requerente, leia-se requerida. Assim, 

intime-se a requerida para o pagamento dos honorários periciais, no prazo 

de dez dias. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018635-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 
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333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033472-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 10779656. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moral com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por José Alexandre da Silva Neto em desfavor 

de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de 

fornecimento de água prestado pela requerida, e que desde a remoção e 

instalação de novo hidrômetro em sua residência (dezembro/2016), os 

valores das faturas aumentaram consideravelmente, não condizendo com 

sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

a ré a se abster de suspender o fornecimento de água na residência do 

autor; suspender a cobrança dos débitos sub judice, bem como dos 

futuros e que seja realizada a revisão dos valores das faturas, inclusive 

das que já foram pagas. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observam-se pelos documentos colacionados no processo que a ré vem 

emitindo faturas, desde dezembro/2016, nos valores de R$ 263,89, R$ 

318,57, R$ 199,06, R$ 207,52, R$ 293,99, etc., o que, presumidamente, 

destoa da realidade de consumo de residência comum familiar, por isso, 

percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, indefiro o 

pedido de suspensão das cobranças das futuras, vez que poderá 

prejudicar a estabilidade da demanda, bem como a defesa da ré. Resta 

prejudicado ainda o pedido de revisão das cobranças sub judice, já que há 

necessidade de dilação probatória. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência do autor. Deverá ainda suspender as 

cobranças dos débitos aqui discutidos. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
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que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022147-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA MACHADO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pagamento 

voluntário da condenação (Id.12479573), no prazo de cinco dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000266-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVALDO ALVES MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 
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as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022146-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 
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estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022159-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 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 NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 
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honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022791-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BORGES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA (ortopedista e traumatologista), 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

macossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

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 
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(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008242-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento 

já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, 

O entendimento já firmado no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria 

do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o 

prévio requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa 

forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019428-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS CESAR DIAS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JANUARIO BORTOLETI OAB - PR78659 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SOARES AMBROZIO (DEPRECADO)

Kessia Ambrosio (DEPRECADO)

Kellen Kamila Soares Ambrosio (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005863-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILDERLANDIO FERREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT0015205A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Giderlandio Ferreira Fernandes em desfavor de Energisa S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré desde abril/2017, 

e que recebeu a primeira fatura no valor de R$ 53,61, entretanto, as 

cobranças posteriores de junho/2017 a novembro/2017 foram emitidas 

pela requerida em valores que não condizem com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como 

promover a exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

e não negativar novamente, acerca do débito aqui discutido. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 12246461, que a ré, em 2017, inicialmente 

emitiu fatura no valor de R$ 53,61, posteriormente saltou para R$ 1.377,34, 

R$ 1.384,23, R$ 1.312,93 etc., e a partir de janeiro/2018 reduziu 

consideravelmente as cobranças para R$ 160,72, R$ 125,09, R$ 149,66, 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. O documento de ID 

12116461 comprova a negativação do nome do autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, 

vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel. Determino ainda a exclusão do nome do requerente do 

banco de dados do SPC/SERASA, acerca do débito aqui discutido, e que a 

requerida se abstenha de inseri-lo novamente. Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que exclua o nome do autor dos seus bancos de 

dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida inscrição. No mais, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se pelo plantão, se necessário, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003903-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

SIMONE MARIA POTRICH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO EL HAGE (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004898-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA, em desfavor de LOJAS RIACHUELO SA, 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 12386443, que mostra a negativação do nome da Autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da Autora nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 675,32 e R$ 

1.154,83. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da 

Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo às 

referidas inscrições. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883656 Nr: 19023-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351289 Nr: 20520-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD DE CANA 

MIRASSOL D'OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Código n. 351289

Visto.

 Intime-se a parte credora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 4571-84.1995.811.0041

 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: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD 

DE CANA MIRASSOL D'OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:11566-A/MT

 Código n. 68349

Visto.

 Tendo decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a parte 

autora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132052 Nr: 23892-70.2016.811.0041

 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: ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por ALEX FERNANDO DE 

OLIVEIRA AMORIM em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada.Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

em razão de ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359658 Nr: 29660-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Código 359658

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 502/503) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Expeça-se, alvará em favor do perito do valor depositado a fl.505.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050495 Nr: 46657-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DE SOUZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA DE MOTTA - OAB:113815RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Código n. 1050495

Visto.

 Indeferido o pedido de fl. 160, considerando que a autora é beneficiária 

da justiça gratuita, portanto, isenta do pagamento de quaisquer custas e 

despesas processuais, enquanto perdurar a gratuidade e até alteração da 

situação econômico-financeira, devendo os honorários periciais, neste 

caso, serem suportados pelo Estado.

Com relação ao pedido de fl. 158, em razão de constatar que a vencida 

nos autos é beneficiária da justiça gratuita, expeça-se certidão de crédito, 

entregando-a ao Perito para a cobrança.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Cuiabá 27 de março de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840694 Nr: 45046-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA SALES 

TORTOLA, para devolução dos autos nº 45046-52.2013.811.0041, 

Protocolo 840694, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 862200 Nr: 3424-56.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14870

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Desfazimento de 

Obra Com Pedido de Liminar promovida por Condomínio Parque Residencial 

Pantanal em desfavor de Jucilene da Silva, para determinar que esta 

desfaça a obra que constituiu na alteração das portas do apartamento 

1603 e 1604, da Torre das Águas, de sua titularidade, conforme consta da 

inicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). O 

prazo para o cumprimento integral da obrigação de fazer fica fixado em 90 
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(noventa dias), que se mostra suficiente para as obras 

necessárias.Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º, do Novo Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894092 Nr: 25950-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12378/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais deduzidos por 

Ilda da Conceição Oliveira em face de CAB Cuiabá S/A, para condenar ré 

ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação, e condenar a ré a ressarcir a autora o 

valor total R$ 360,96, corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais de 

1% ao mês, a partir do efetivo desembolso (fl. 25, 11/02/2014).Torno 

definitiva a liminar concedida às fls. 30/32.Condeno ainda requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747643 Nr: 44896-42.2011.811.0041

 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: LUCYMAIRE BORGES DE LARA PINTO, AWANIO 

MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HIDEYUKI NAKATA, DOLORES DIAS 

DO VALE NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉLISSON 

APARECIDO DE SOUSA ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

44896-42.2011.811.0041, Protocolo 747643, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118836 Nr: 3433-48.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISSA RADI SPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4.839-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR SCHMIDT 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 3433-48.1996.811.0041, 

Protocolo 118836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005863-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLANDIO FERREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT0015205A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Giderlandio Ferreira Fernandes em desfavor de Energisa S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré desde abril/2017, 

e que recebeu a primeira fatura no valor de R$ 53,61, entretanto, as 

cobranças posteriores de junho/2017 a novembro/2017 foram emitidas 

pela requerida em valores que não condizem com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como 

promover a exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

e não negativar novamente, acerca do débito aqui discutido. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 12246461, que a ré, em 2017, inicialmente 

emitiu fatura no valor de R$ 53,61, posteriormente saltou para R$ 1.377,34, 

R$ 1.384,23, R$ 1.312,93 etc., e a partir de janeiro/2018 reduziu 

consideravelmente as cobranças para R$ 160,72, R$ 125,09, R$ 149,66, 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. O documento de ID 

12116461 comprova a negativação do nome do autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, 

vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 
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Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel. Determino ainda a exclusão do nome do requerente do 

banco de dados do SPC/SERASA, acerca do débito aqui discutido, e que a 

requerida se abstenha de inseri-lo novamente. Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que exclua o nome do autor dos seus bancos de 

dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida inscrição. No mais, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se pelo plantão, se necessário, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004898-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA, em desfavor de LOJAS RIACHUELO SA, 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 12386443, que mostra a negativação do nome da Autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da Autora nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 675,32 e R$ 

1.154,83. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da 

Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo às 

referidas inscrições. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
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prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006455-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MINORU TSUZUKI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Vanimar Nery da Silva Júnior ajuizou a presente Ação de Despejo 

c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor da Milton Minoru Tsuzuki, 

ao argumento de que firmou Contrato de Locação de Imóvel residencial 

com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento dos aluguéis 

desde julho/2016, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação 

contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para determinar a 

desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que 

a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas 

Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei 

nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 12224187) afirmando que o 

réu está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificado (ID 12224181 

e12224195), permanece inerte, caracterizando a mora. 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 desocupação voluntária do 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 autora, lavre-se o termo, após 

cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 05/06/2018, 09h30min 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). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028346-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que o autor requereu a distribuição deste processo 

eletrônico por dependência ao de código n. 1021197, o qual tramita nesta 

Vara de forma física, o que gera a impossibilidade de reunião dos 

processos. Nesses casos a Portaria n. 635/2015-PRES, em seu art. 2º, 

parágrafo único, por analogia, determina que as ações conexas a 

processos ajuizados fisicamente serão também processados por meio 

físico. Não bastasse isso, observa-se que se trata de pedido de 

cumprimento de sentença, e sabe-se que a regra é de que ele opera-se 

no próprio processo de conhecimento, não sendo cabível a instauração de 

processo autônomo. Desse modo, com fundamento no artigo 485, IV, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007878-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY JOSE DE FIGUEIREDO (RÉU)

MARCIO AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007878-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Restituição Contratual e Cobrança de 

Despesas Contratuais ajuizada por Luciana Gomes de Freitas em 

desfavor de Marcio Augusto da Silva e Juciley Jose de Figueiredo. 

Analisando detidamente verifica-se que o valor da causa fora determinado 

de maneira incorreta. Preceitua-se o art. 58, da Lei nº 8.245/1991: Art. 58. 

Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações 

de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório de 

locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á 

o seguinte: I – os processos tramitam durante as férias forenses e não se 

suspendem pela superveniência delas; II – é competente para conhecer e 

julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro 

houver sido eleito no contrato; III – o valor da causa corresponderá a doze 

meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários 

vigentes por ocasião do ajuizamento; IV – desde que autorizado no 

contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante 

correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa 

jurídica ou firma individual, também mediante telex, ou fac-símile, ou, ainda, 

sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo 

Civil; V – os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito 

somente devolutivo. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o valor da causa como 

sendo a quantia equivalente à soma de doze meses de aluguel, bem como 

para acostar o comprovante de pagamento do recolhimento das 

custas/despesas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 

de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999517 Nr: 23228-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CAMERAN GOULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de cinco (05) dias, manifestarem-se sobre a 

complementação do laudo técnico pericial juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980433 Nr: 14332-41.2015.811.0041

 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: CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolizado nos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970253 Nr: 9420-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970253 Nr: 9420-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 137/140 transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 27 de fevereiro de 2018.

Larissa G. O. Ramos - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158153 Nr: 35151-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Em cumprimento à sentença de fls. 122/126, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1105706 Nr: 12836-40.2016.811.0041

 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: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 
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OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 105/110 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052115 Nr: 47458-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RENATA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Em cumprimento à sentença de fls. 110/113, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084857 Nr: 3756-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIENE QUEIROZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls 97/105 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956751 Nr: 3436-36.2015.811.0041

 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: ELENILSON SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerente para, em quinze (15) dias, apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto pela parte requerida.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078132 Nr: 312-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES BEZERRA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 101, determino que se expeça 

mandado de intimação para parte autora, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982987 Nr: 15379-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEM AUGUSTA FREIRE 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

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035822 Nr: 39507-37.2015.811.0041

 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: MARCOS DE JESUS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 127, determino que se expeça 

mandado de intimação para parte autora, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1015233 Nr: 29788-31.2015.811.0041

 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: JOATAN UBIRAJARA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 97, determino que se expeça 

mandado de intimação para parte autora, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007173 Nr: 26432-28.2015.811.0041

 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: ERDO, ADEMAR RODRIGUES 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 LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967903 Nr: 8227-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELIS DE ASSIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964202 Nr: 6629-59.2015.811.0041

 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: LCGP, REGINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999568 Nr: 23260-78.2015.811.0041

 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: RNSS, TALITA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de fls.118 requerendo o que entender 

de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078596 Nr: 602-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA VIEIRA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de fls.135 requerendo o que entender 

de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049666 Nr: 46244-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973624 Nr: 11040-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR AUGUSTO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

 Ciente do acórdão de fls. 177vº.

Considerando o cumprimento voluntario da sentença e ante as 

informações de fls. 208, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963281 Nr: 6147-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDERSON PRADO SALAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o Código de Processo Civil, concede ampla autonomia 

às partes para composição dos seus próprios interesses, e atendidos os 

pressupostos necessários, quais sejam, capacidade e a representação 

processual das partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos 

e disponibilidade do direito em lide, DEFIRO o pedido de fls. 148/150, 

expeça-se o competente alvará da quantia depositada.

HOMOLOGO o requerido pelas partes e JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos dos artigos 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966723 Nr: 7717-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Determino que expeça-se o competente alvará da quantia depositada às 

fls. 159 referente aos honorários periciais, em favor da requerida, 

atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049973 Nr: 46404-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 96, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133905 Nr: 24596-83.2016.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 127, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979848 Nr: 14033-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 126, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128401 Nr: 22344-10.2016.811.0041

 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: KAMILLA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 146, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993114 Nr: 19925-51.2015.811.0041

 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: HEBERT CLEBER DOS SANTOS FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 140, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983296 Nr: 15522-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 115, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965593 Nr: 7217-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 178, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1065358 Nr: 53344-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CAETANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 140, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991143 Nr: 19036-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 175, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974624 Nr: 11430-18.2015.811.0041

 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: ANTÔNIO ALVES VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Determino que expeça-se o competente alvará da quantia depositada às 

fls. 99, atentando-se aos dados fornecidos, referente aos honorários 

periciais em favor da requerida, considerando que, esta efetuou o 

depósito para o pagamento da perícia que não se realizou, devido a 

desistência da ação.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992074 Nr: 19482-03.2015.811.0041

 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: BENEDITO FRANCISCO AMORIM FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 154vº.

Considerando que o Código de Processo Civil, concede ampla autonomia 

às partes para composição dos seus próprios interesses, e atendidos os 

pressupostos necessários, quais sejam, capacidade e a representação 

processual das partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos 

e disponibilidade do direito em lide, DEFIRO o pedido de fls. 163/165, 

expeça-se o competente alvará da quantia depositada em favor do 

requerente, intimando-o para que traga os dados bancários para efetivar a 

expedição do correspondente alvará.

HOMOLOGO o requerido pelas partes e JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos dos artigos 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094242 Nr: 8079-03.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 
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OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze (15) dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983805 Nr: 15754-51.2015.811.0041

 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: SERGIO APARECIDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADSON SOUZA CARVALHO - 

OAB:20.044/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze (15) dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 955889 Nr: 2978-19.2015.811.0041

 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: FRANCISCO MORAES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ MIRANDA DE 

ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o cumprimento voluntario da sentença e ante as 

informações de fls. 118, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, intimando-o para que traga os dados 

bancários para efetivar a expedição do correspondente alvará.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085743 Nr: 4153-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

 Considerando o cumprimento voluntario da sentença e ante as 

informações de fls. 97, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075210 Nr: 57593-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA, ELANE 

ZAVATTI SARDINHA COSTA, LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA, 

RENATA FIGUEIREDO BICUDO SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 183/188 e determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 54.908,34 (cinquenta e quatro mil, 

novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos) das contas bancárias 

da parte executada Paulo Douglas Sardinha (CPF nº 346.461.59-04), Elane 

Zavatti Sardinha Costa (CPF nº 105.769.478-90), Lincoln T. Sardinha 

Costa (CPF nº 346.198.281-49) e Renata Figueiredo Bicudo Sardinha (CPF 

nº 352.399.481-00) e determino que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 184, tornando o 

valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299252 Nr: 12865-08.2007.811.0041

 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: DRDADGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM KHALIL, 

para devolução dos autos nº 12865-08.2007.811.0041, Protocolo 299252, 

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.: 513665 Nr: 2472-88.1988.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA ALBERTINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY AVELINO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FAUSTINO ANTÔNIO 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 2472-88.1988.811.0041, 

Protocolo 513665, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 712437 Nr: 5930-10.2011.811.0041

 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: A. J. P. F., EVA MARIA ARAÚJO PAELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISTAQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REGINA SANTANA 

NUNES - OAB:15.510/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 5930-10.2011.811.0041, 

Protocolo 712437, 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.: 743963 Nr: 40974-90.2011.811.0041

 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: LVDMA, LRDMA, EBERLY EUDES MORAES, DFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉTRIKE RENATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR 

- OAB:21.623/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÍCERO JOSÉ DE 

SOUSA JUNIOR, para devolução dos autos nº 40974-90.2011.811.0041, 

Protocolo 743963, 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.: 224520 Nr: 37809-45.2005.811.0041

 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: LEDA VITORIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:6.945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILLIPI/ DEFRENSORA, para devolução dos autos nº 

37809-45.2005.811.0041, Protocolo 224520, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988271 Nr: 17784-59.2015.811.0041

 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: CARMOZINA DE PONTES

 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

 Em cumprimento à sentença de fls. 174/177, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999518 Nr: 23229-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 78/84, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996430 Nr: 21840-38.2015.811.0041

 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: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELOCUBO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certifico que a parte autora manifetou-se tempestivamente do despacho 

de fls. 144/145. Assim, nos termos da decisão mencionada, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida para se manifestar no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984408 Nr: 16095-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERMATEX GRUN EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

LTDA/EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS PARA 

POSTO COBRA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RIBEIRO - 

OAB:197299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogado do 

exequente para manifestar a respeito de certidão de fls 64.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143493 Nr: 28908-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERNANDES SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA - 

OAB:, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Em cumprimento à sentença de fls. 111/115, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003371 Nr: 24880-28.2015.811.0041

 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: OLÍMPIO BELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 
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OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença de fls. 147/150 alegando contradição quanto à 

incidência dos juros e da correção monetária em relação à condenação 

em DAMS.

Instada a se manifestar a parte autora manteve-se inerte.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Assiste razão os embargantes quanto à existência de contradição no 

decisum, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PROCEDENTE.

Assim sendo, onde se lê:

 “(...) b) ao pagamento do valor de R$ 2.282,88 (dois mil e duzentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) por restituição com 

despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente 

desde a data de citação, acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento), devendo ser utilizado o índice do IGP-M incidente desde a data do 

devido desembolso;”

 Leia-se:

“(...) b) ao pagamento do valor de R$ 2.282,88 (dois mil e duzentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) por restituição com 

despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente 

desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação.;”

 Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 147/150.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000259 Nr: 23585-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, condenando a parte 

autora ao pagamento das eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ficando a execução suspensa face a gratuidade 

deferida nos presentes autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do 

Sr. Perito, constata-se que este praticou atos no que diz respeito à analise 

dos autos, comunicando o não comparecimento da parte na data e local 

designado. Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o 

profissional deve ser remunerado na proporção das atividades 

praticadas.Portanto, determino que os honorários do perito correspondam 

à proporção de 30% (trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, 

no caso beneficiário da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será 

feito pelo Estado de Mato Grosso.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116287 Nr: 17145-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ELIAS DUARTE 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:

 Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, condenando a parte 

autora ao pagamento das eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, ficando a execução suspensa face a gratuidade 

deferida nos presentes autos.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986879 Nr: 17115-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEINY LETÍCIA DA CRUZ, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 136 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 9.697,09 (nove mil seiscentos e noventa e sete reais e nove 

centavos) das contas bancárias da parte executada Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A (CNPJ nº 03.467.321/0001-99) para 

que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até 

a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 137, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, 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.: 993529 Nr: 20181-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR DA SILVA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO PAES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a consulta no sistema INFOJUD e INFOSEG 

para a localização do CPF do requerido Altamiro Paes Proença, filiação: 

Simiana A. de Proença e Alcides Paes Proença.

Defiro o pedido de fls. 44 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 26.717.05 (vinte e seis mil setecentos e dezessete reais e 

cinco centavos) das contas bancárias da parte executada Altamiro Paes 

Proença para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema 

BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme 

planilha de calculo atualizada à fls. 37, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967721 Nr: 8117-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANDERSON RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA AUXILIADORA DA COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA BOAVENTURA - 

OAB:10.434, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 60 e determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 27.344,19 (vinte e sete mil trezentos e 

quarenta e quatro reais e dezenove centavos) das contas bancárias da 

parte executada Glória Auxiliadora da Costa Sales (CPF nº 

915.492.481-20) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 17,19 e 21, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Com relação ao pedido de expedição de ofício aos cartórios de registro da 

comarca, entendo que a parte exequente pode diligenciar a fim de obter as 

informações que julgar necessárias, razão pela qual indefiro.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010626-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA POUSO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA MIGUEL KALlX (RÉU)

LOURDES KALIX FERRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

Processo: 1010626-62.2017.8.11.0041 PJE Nome: ANA JULIETA POUSO 

MIRANDA Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 155, Rua dos Lírios, 155, 

casa 39, Cond. Unique Residen, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-145 Nome: LOURDES KALIX FERRO Endereço: desconhecido 

Nome: GEORGINA MIGUEL KALlX Endereço: desconhecido Pessoa(s) a 

ser(em) citada(s) Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. Resumo da inicial: Trata-se de Ação de 

Usucapião movida por Ana Julieta Pouso Miranda em face de Lourdes 

Kalix Ferro e Georgina Miguel Kalix. Aduz que é possuidora do imóvel, a 

mais de vinte anos, situado na Rua General Miranda Reis, 257, com área 

de 282 metros quadrados, nesta cidade. Alega ter somente a Sra. Lourdes 

Kalix Ferro como confiante. Requer a procedência dos pedidos. 

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário 

ajuizada por Ana Julieta Pouso Miranda em desfavor de Lourdes Kalix 

Ferro e Georgina Miguel Kalix. Acolho a emenda de ID nº 8093863 e defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Determino que se proceda à citação da 

parte requerida em cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, citem-se 

igualmente os confinantes nominados na inicial. Estando os réus em lugar 

incerto e os eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos, 

citem-se por edital, com prazo de 30 dias. Para os réus em lugar incerto e 

dos eventuais interessados será nomeado curador. Intimem-se por via 

postal a UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público. Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos. 

Expeça-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, Danilo Gusmão P. Duarte, digitei. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Danilo 

Gusmão P. Duarte Analista Judiciário(a) SEDE DO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65 ) 3648/6465

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001773-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RIBEIRO NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Dados do processo: 

Processo: 1001773-30.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.368,52; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANUSA SELK TEIXEIRA 

SANTOS Parte Ré: RÉU: JOSÉ RIBEIRO NETO Finalidade: citação e 

intimação da parte requerida JOSÉ RIBEIRO NETO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O 

DIA 23/04/2018, ÀS 12H00 A SER REALIZADA NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO DA CAPITAL. Resumo da Inicial: A parte autora alega que 

teve seu CPF negativado em junho de 2010 porque passou por 

dificuldades financeiras, o que lhe ocasionou a devolução da cártula de 

sua emissão n. 850433 no valor de um mil, cento e cinco reais e 

dezessete centavos sacado contra o banco do Brasil. Assim que 

conseguiu recuperar sua saúde financeira buscou a quitação com o 

credor, sem, contudo, ter obtido êxito em encontrar a cártula, pois, o local 

onde usou o cheque havia sido fechado tendo ali retornado por várias 

vezes sem obter sucesso. Buscou todos os meios para localizar a cártula 

sem sucesso e o banco sacado informou lhe que não tem autorização 

para a divulgação dos dados do correntista, mesmo tendo apresentado o 

micro filme foi informado que a conta continuava ativa. Portanto, nao 

obteve qualquer informação ou paradeiro do requerido, motivo pelo qual 

ingressa com a presente ação. Requer a procedencia do pedido. Deu à 

causa o valor de um mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos. Despacho/Decisão: Trata-se de Ação de Consignação em 

Pagamento ajuizada por Vanuza Selk Teixeira Santos em desfavor de 

José Ribeiro Neto com pedido de tutela de urgência para consignação do 

valor do débito e retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. 

Aduz a parte autora que é devedora de um título de crédito emitido em 

favor da requerida, no valor de R$ 1.368,50 (um mil trezentos e sessenta 

e oito reais e cinquenta centavos), todavia, não obteve sucesso em 

contatar a requerida para a quitação da dívida. Em razão dos fatos, pugna 

pela possibilidade da consignação do valor, bem como a concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do nome do autor 

do cadastro de proteção ao crédito. Fundamento: Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 
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irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Ausentes quaisquer um desses requisitos, há que ser indeferida a 

medida. Compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito na pretensão da 

consignação do valor do débito, bem como o fundado receio de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ante a manutenção da restrição 

existente no cadastro de cheques sem fundos. Desse modo, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o depósito do valor de R$ 

1.368,52 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos), devidamente atualizado e, após, determino a expedição de 

ofício o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos e ao SERASA e 

congêneres, para a exclusão do nome da autora, com relação ao cheque 

nº 850433, acostado no documento nº 11538904. Intime-se a autora para 

efetuar o depósito do valor acima no prazo de 05 (cinco) dias na conta 

única do Poder Judiciário. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/04/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se por edital a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. 

Outrossim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses 

ou outro documento que comprove sua renda mensal, bem como a 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Maisa Izabel Saddi Ornellas de Almeida, matricula 5826, digitei. 

CUIABÁ, 2 de abril de 2018. MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 11ª 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: ( )

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015380-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (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: 1015380-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP 

Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se que as partes entabularam 

acordo conforme se infere do termo de Id 10544849, pleiteando por sua 

homologação e suspensão até o integral cumprimento deste. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S/A em face de MINERAÇÃO 

RIO MANSO LTDA. Ademais, por verificar que o prazo de cumprimento do 

acordo já transcorreu, sem qualquer informação nos autos quanto ao seu 

integral cumprimento, INTIMO o Banco Rodobens para manifestar-se no 

prazo de 15 dias, salientando que seu silêncio redundará em anuência 

tácita à extinção do feito. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022841-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG SA (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: 1022841-07.2016.8.11.0041 AUTOR: LUZIA ROSA DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG SA Vistos etc... Intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 dias cumprir a determinação de Id. 9518621, a qual 

transcrevo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse: “Vistos 

etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à 

autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação ajuizada por 

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A, aduzindo que as 

partes firmaram contrato de empréstimo com desconto em folha no valor 

de R$ 3.000,00, porém, a Instituição Financeira já descontou de seu salário 

o valor de R$ 33.703,35, referente a 85 parcelas no valor de R$ 396,51, 

objetivando, em antecipação de tutela: - a suspensão de todo e qualquer 

desconto em folha dos valores que entende indevidos, bem como a 

abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; 

Da análise dos autos, verifico que o contrato acostado no ID. 4454833 

trata-se de contrato de cartão de crédito e não de empréstimo, e que os 

valores que estão sendo descontados são denominados “Banco BMG 

cartão crédito”, além de serem variados, o que faz subentender que o 

cartão está sendo utilizado. Assim, intimo a autora para querendo emendar 

a inicial, adequando o pedido à realidade contratual. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito” Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a parte autora, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015803-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PINHEIRO TROUY (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: 1015803-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: WANDERLEY PINHEIRO TROUY Vistos etc... 

Ante a interposição do Recurso de Apelação de Id 9150241, em face de a 

sentença que julgou extinto este feito (Id 3688440), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO JOSE FERREIRA (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: 1000150-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HAROLDO JOSE 

FERREIRA Vistos etc... Indefiro o pleito de Id 9603980, posto que não há 

imposição legal para que o devedor fiduciário informe o paradeiro do 

veículo, principalmente, quando afirma que emprestou o nome para 

terceiro adquiri-lo. Ademais, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias 

pleitear o que entender de direito, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FIRMINO DUTRA (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: 1020188-32.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JAIR FIRMINO DUTRA Vistos etc... Defiro o pleito de Id 

7336290 quanto ao Sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao mesmo 

endereço da exordial (extrato em anexo). Desta feita, intimo a parte 

requerente para, no prazo de 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, expeça-se mandado de 

citação e demais atos ao endereço da exordial, salientando que, se 

necessário, A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005820-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JUNIOR ALVES BARBOSA (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: 1005820-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEITON JUNIOR ALVES 

BARBOSA Vistos, etc.. Não obstante o edital de protesto acostado ao ID: 

11010323, verifico que não se esgotou os meios para notificação 

cartorária, posto que esta foi enviada para o endereço RO 000003000, 

SN. Contudo, este encontra-se incompleto, já que no contrato de ID: 

4968708, consta, RO N° 03, QD 05, sendo a notificação inclusive 

devolvida com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. Desta feita, 

considerando que não é possível vislumbrar se houve a notificação válida 

e eficaz da devedora, no endereço do contrato, intimo o Banco para, em 

15 dias, emendar a petição inicial, comprovando a constituição em mora da 

parte devedora, INDEFERINDO a dilação de prazo por se tratar de 

condição da ação e já foi intimado outras vezes para regularizar a 

situação fática, preferindo o protesto via edital. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA 

ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA 

PESSOA. É válida a constituição do devedor em mora quando comprovada 

a entrega da notificação no endereço informado no contrato, não sendo 

obrigatório o recebimento pessoal do consumidor. Caso concreto. 

Notificação enviada para endereço diverso daquele informado no contrato 

e recebida por terceira pessoa. Ausência de demonstração que a 

notificação chegou ao conhecimento do consumidor. Constituição em mora 

não comprovada. Ausência de pressuposto processual da ação de busca 

e apreensão. Extinção da ação de busca e apreensão.” Art. 267, IV, do 

CPC. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70065196818, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/06/2015). 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019033-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA DOURADO BOA SORTE MACEDO (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: 1019033-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LARYSSA 

DOURADO BOA SORTE MACEDO Vistos, etc.. Tratam-se os autos de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA em face de LARYSSA DOURADO BOA SORTE 

MACEDO Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o 

juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de 

busca e apreensão n° 1023632-73.2016.8.11.0041 tendo como objeto o 

mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 19 de 

dezembro de 2016 e extinta aos 15 de outubro de 2017 sem resolução do 

mérito com fulcro no Art. 485, VIII ante o pedido de desistência juntado 

aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a competência para processar 

e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 
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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 3ª 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: 1019126-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES GUIMARAES (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: 1019126-54.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON ALVES 

GUIMARAES Vistos, etc.. Da análise dos autos, tenho que o autor foi 

intimado para comprovar a regular notificação do devedor em 11.07.2017, 

visto que a correspondência foi devolvida com a informação “AUSÊNTE”, 

portanto, não esgotados os meios e, manifestou-se sem cumprir seu 

mister. Assim, de uma vez por todas, intimo o autor para em 15 dias 

improrrogável, comprove a constituição em mora no endereço do contrato, 

sob pena de extinção, observando, que essa não se consuma com o 

protesto via edital. Senão, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

NECESSIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no 

sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra 

no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2015, DJe 16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao 

endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. 

Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de 

que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do 

acórdão recorrido como de seu efetivo recebimento que se encontra no 

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, 

Ap 55490/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

08/08/2017). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - COISA JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA 

REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - 

PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

- MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE 

AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - 

DECOTE DA MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de 

sentenças terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas 

no seu aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo 

tema naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. 

- Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Transcorrido, certificado, conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029396-06.2017.8.11.0041

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:

MARISTELLA PAZ DE ALMEIDA - 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: 1029396-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARISTELLA 

PAZ DE ALMEIDA - ME Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico que a 

notificação cartorária foi enviada para o endereço JOAQUIM MURTINHO 

46, CENTRO, SALA 302 3° ANDAR. Contudo, este endereço não consta 

no contrato de ID: 9983244, mas sim, R QUATRO DE JANEIRO, 599, JD. 

LEBLON I, CEP 78000-000. Desta feita, considerando que não houve 

notificação válida e eficaz da devedora, no endereço do contrato, intimo o 

Banco para, em 15 dias, emendar a petição inicial, comprovando a 

constituição em mora da parte devedora, sob pena de extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR 

TERCEIRA PESSOA. É válida a constituição do devedor em mora quando 

comprovada a entrega da notificação no endereço informado no contrato, 

não sendo obrigatório o recebimento pessoal do consumidor. Caso 

concreto. Notificação enviada para endereço diverso daquele informado 

no contrato e recebida por terceira pessoa. Ausência de demonstração 

que a notificação chegou ao conhecimento do consumidor. Constituição 

em mora não comprovada. Ausência de pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão. Extinção da ação de busca e apreensão.” Art. 

267, IV, do CPC. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70065196818, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/06/2015). 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

TAYNA APARECIDA COSTA CRUZ (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: 1000335-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TAYNA APARECIDA 

COSTA CRUZ Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico que pretende, 

o Banco requerente, o recebimento de R$ 15.908,05, planilhas de débito 

acostadas ao ID 11314301 - Pág. 1, no entanto fixou o valor da causa em 

R$ 3.970,05, atuando em evidente atentado a dignidade da justiça, posto 

ser de conhecimento comezinho, que em ações dessa natureza a 

pretensão patrimonial são as parcelas vencidas e vincendas, sendo o 

caso de aplicação da regra do artigo 77 do CPC. Desta feita, intimo o autor 

para em 15 dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa e 

recolhendo as custas e despesas remanescentes, tudo sob pena de 

extinção, INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu cumprimento, 

tendo em vista o comportamento inadequado supra mencionado. 

Transcorrido, certificando, concluso para extinção. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001940-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA DA SILVA PIRES (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: 1001940-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOELMA DA SILVA PIRES 

Vistos, etc.. Primeiramente, intimo o autor para adequar os documentos 

que instruem a inicial, procedendo a digitalização de modo que estejam na 

vertical visando a leitura dos mesmos, no prazo de 15 dias. Da análise dos 

autos, constata-se que o requerente efetuou o protesto de uma nota 

promissória ID 9924474 o número 240356965, enquanto a inicial trata da 

Cédula de Crédito Bancário n° 2944456085, sem demonstrar vinculação 

entre ambas, já que a primeira sequer tem número. Desta feita, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias emendar a inicial, sanando a 

pendência acima citada, sob pena de extinção do feito. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007194-98.2018.8.11.0041

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:

KATIA PRISCILA DE ALMEIDA OLIVEIRA (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: 1007194-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATIA PRISCILA 

DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007159-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO IZIDORO DA COSTA NETO (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: 1007159-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO IZIDORO DA 

COSTA NETO Vistos, etc.. Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de FERNANDO IZIDORO DA COSTA NETO Em pesquisa ao Sistema 

PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1026779-73.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 29 de agosto de 2017 e extinta 

aos 19 de janeiro de 2018 sem resolução do mérito com fulcro no Art. 485, 

VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta feita, 

verifica-se que a competência para processar e julgar a presente ação é 

do juízo da 3ª 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 3ª 

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: 1006876-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA GONCALVES JARDIM (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: 1006876-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: FLAVIA CRISTINA 

GONCALVES JARDIM Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 
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recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004133-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ROSA 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: 1004133-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA JOSE ROSA 

PEREIRA Vistos, etc.. Da análise do caderno processual, verifica-se que a 

notificação extrajudicial da parte devedora restou prejudicada, posto que a 

mesma não pode se efetivar, em virtude de a correspondência ter sido 

devolvida com a informação “MUDOU-SE”. Desta feita, considerando que 

não houve notificação válida e eficaz da parte requerida, intimo a parte 

requerente para, no prazo de 15 dias emendar a petição inicial, 

comprovando a constituição em mora da parte adversa, nos termos da 

legislação vigente, sob pena de extinção do feito. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do TJ-MG. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA 

FRUSTRADA. PROTESTO DO TÍTULO VIA EDITAL. CONFIGURAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora, imprescindível à propositura da ação de busca e 

apreensão, deve ser feita por notificação ao devedor ou protesto do título. 

Se o devedor não for encontrado no endereço constante do contrato de 

financiamento, sua intimação, para a comprovação da mora, pode ser 

feita, validamente, por edital. Estando devidamente comprovada a mora do 

recorrido, por meio de protesto, cuja intimação se realizou por edital, após 

frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, mostram-se 

presentes os requisitos previstos no art. 3º, do Dec. Lei 911/69, para a 

concessão da medida liminar.” (Número do processo: AC 

10024120281340001 MG. Relator (a): Veiga de Oliveira. Data do 

Julgamento: 28/05/2013. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 10ª CÂMARA 

CÍVEL. Data da Publicação: 07/06/2013). Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES (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: 1003618-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: UGO 

RODOLPHO BANDEIRA GOMES Vistos, etc.. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte devedora não foi constituída em mora, haja vista 

que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço constante no 

contrato, tendo sido devolvida com a informação “END. INSUFICIENTE”. 

Senão, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM NECESSIDADE. 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. 

Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da 

orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao 

endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. 

Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de 

que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do 

acórdão recorrido como de seu efetivo recebimento que se encontra no 

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, 

Ap 55490/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

08/08/2017). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - COISA JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA 

REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - 

PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

- MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE 

AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - 

DECOTE DA MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de 

sentenças terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas 

no seu aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo 

tema naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. 

- Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Desta feita, faculto a parte requerente o prazo de 15 

dias para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

constituição em mora da parte devedora ou requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011054-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LIMA DE REZENDE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011054-44.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: DANIEL LIMA DE REZENDE - ME Vistos etc... Tratam-se os 

autos de ação monitória ajuizada por SICREDI CENTRO NORTE em face de 

DANIEL LIMA DE REZENDE-ME. Em primeiro lugar, acolho o pleito de Id. 

9333776 como pedido de desistência em relação ao contrato n° 

B50831972-0 (acostado no Id. 9059447 – Pág. 1), digitado na referida 

petição como sendo nº B5083197-0, tendo como erro materia. Ademais, 

verifica-se dos autos que inicialmente, a parte autora havia instruído a 

peça vestibular com documentos inerentes à empresa Brasil Terrabella 

(estranha à lide), razão pela qual, foi intimada para emendar a inicial. Ao 

se manifestar na petição de Id. 9059390 a requerente acostou aos autos 

os instrumentos contratuais referentes à Empresa requerida, quais sejam, 

B40832566-4, B50831972-0, B50831241-6, B50831474-5, B50831909-7 e 

B50831972-0, além do Contrato/Termo de Adesão a Cheque Especial 

Empresarial – conta corrente 11598-2, no entanto, deixou de apresentar 

as planilhas referentes a esses contratos. Desta feita, intimo a requerente 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos as planilhas de débitos 

devidamente atualizadas, nos termos do artigo 700, § 2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção do feito. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022276-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MANOELA BRUNINI MOUMER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022276-43.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CAROLINA 

MANOELA BRUNINI MOUMER Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração movidos pela BV Financeira S/A, em face de a sentença ID 

6137443, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, visto que 

rescindiu o contrato, sem pedido, impossibilitando a cobrança do 

remanescente. É o relatório necessário. Inicialmente, devo salientar que a 

afirmação do autor, não encontra amparo, tendo em vista, que ao 

ingressar com a ação e tornando litigiosa a avença, resta, o cumprimento 

de sentença, para deslinde do crédito e débito, até porque em casos 

dessa natureza o bem é recuperado, vendido e o resultado, abate o valor 

devido, portanto é obrigação do Banco ao final demonstrar que ainda lhe 

assiste direito a ser perseguido. Outrossim, respeitando entendimento 

diverso, deve ser considerado que os atos acima, desnaturam o contrato 

e de consequência, não há de se falar em manutenção desse, para 

recebimento do quantum ainda devido, até porque, em sentido inverso, 

quando o réu tem direitos a serem restituídos, derivados do somatório do 

que já foi pago e do valor da venda, tem que ingressar com cumprimento 

de sentença e, tal procedimento, não acompanha os termos do contrato, 

mas sim atualizações de forma diferenciada, para essa fase processual e, 

atuar do forma diversa é garantir a Instituição Financeira um 

posicionamento totalmente desigual, quanto a outra. Assim, no entender 

deste magistrado, não há erro material, obscuridade, omissão, contradição 

na sentença. TJMG - 1.0693.13.007859-7/001 - Relator(a): Des.(a) 

Mariângela Meyer - Data de Julgamento: 23/06/2015 - Data da publicação 

da súmula: 22/07/2015 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - 

REJEIÇÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO. PRESENÇA. - Deferido o prazo para a parte regularizar sua 

representação, tendo cumprido o que lhe foi determinando, o vício se 

encontra sanado. - No caso concreto, considera-se válida a notificação, 

vez que adequadamente procedida através de Cartório de Títulos e 

Documentos, e no endereço deste constante no contrato, preenchidos 

assim os requisitos legais e, regularmente constituído em mora o devedor - 

A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a 

constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão 

(artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69). -Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 

911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor, desde que comprovada a mora. A regular 

constituição do devedor em mora restou comprovada nos autos. No caso, 

a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor constante 

no contrato. - Presente a constituição do devedor em mora, deve ser 

mantida a sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a 

reintegração definitiva do autor na posse do bem. Diante do exposto, 

REJEITO os declaratórios. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-90.2018.8.11.0041

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:

JOEL DE SOUZA AMARAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, indexar aos autos eletrônicos a petição inicial em PDF , para o Sr. 

oficial de justiça oferecer a parte requerida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 436635 Nr: 14943-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINNE FARIAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:7012, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 Vistos, etc.

Considerando-se o depósito de 25% efetuado pela Srª Luiza diretamente 

na conta bancária do perito GERSON FANAIA PEREIRA (fls. 250), intime-se 

o Expert (via telefone) para que dê início aos trabalhos em 12/04/2018, às 

14h.

Ato contínuo procedo à anotação da causídica do Banco (fls. 196) Louise 

Rainer e a intimo para que promova ao pagamento de 50% dos honorários 

do Expert, qual seja, R$1.750,00 (fls. 243 e 245 – Proposta de 

R$3.500,00), no prazo de 15 dias.

No mais, intimo a autora para comprovar o depósito dos 25% restante no 

mesmo prazo.

 Após, com a entrega do laudo, intime-se as partes para se manifestarem, 

salientando, que no caso de não cumprimento do pagamento acima, será 

levado à efeito a penhora on line e reconhecido o ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 388346 Nr: 24130-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO SIMÕES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 145 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909

 Vistos, etc.

Ante a juntada da procuração às fls. 258vº/259 válida até 31/10/2017 e, 

tendo sido protocolada a petição de fls. 258 em 15/09/2017, DEFIRO a 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de SALDIVA, SALDIVA 

CINTRA E NAGALLI RAMIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 

06.977.009/0001-33, Banco Itaú (341), Agência nº 0367, Conta Corrente 

nº 64635-3.

Após, em nada requerendo as partes, ante o término da prestação 

jurisdicional, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804390 Nr: 10856-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER/ REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional formulada por Valéria Pinheiro dos 

Santos em face de Banco Santander S/A, ambos qualificados nos autos.

O Banco efetuou ao pagamento do valor complementar requerido às fls. 

134/135, conforme se vê às fls. 145 (R$113,96), assim como requereu a 

extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015.

 Vislumbrou-se, ainda, o comprovante de depósito de fls. 106 (R$307,57) 

referente aos honorários advocatícios da Defensoria Pública.

Considerando-se o valor depositado pelo Banco e vinculado a estes autos 

(fls. 128 e extrato em anexo), e complementação de fls. 145, conforme 

requerimento de fls. 134, sobejou evidente a quitação integral da dívida, 

razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do 

artigo 924, inciso II do CPC/2015, bem como procedo à expedição do 

Alvará em favor de VALÉRIA PINHEIRO DOS SANTOS, CPF nº 

044.641.601-07, Agência nº 1433, Conta Corrente nº 43810-6, Banco Itaú 

(341).

Quanto aos honorários da Defensoria, não obstante o contido no Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para que realize a necessária vinculação dos valores 

depositados (honorários advocatícios) às fls. 106.

Após, conclusos para expedição do Alvará em favor da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 02.528.193/0001-83, 

Agência nº 3834-2, Conta Corrente nº 1041050-3, Banco do Brasil S/A 

(dados – fls. 113).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119584 Nr: 18562-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MIRANDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DÓREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17632/O

 Vistos, etc.

O processo estava no gabinete visando:

"Considerando-se o cálculo da verba honorária apresentada pelo 

causídico do Banco, procedo à expedição dos Alvarás:

Quanto aos honorários advocatícios, expeço em nome de MELHADO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 04.436.370/0001-27, Agência nº 

6802, Conta corrente nº 1453-2, Banco do Brasil S/A.

Quanto à purgação da mora, em nome de BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 

nº 60.746.948/0001-12, Agência nº 4040, Conta Corrente nº 1-90 (Banco 

237).

Após, em nada requerendo as partes, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

 Cumpra-se."

NO ENTANTO, aportou um pedido de desistência firmado pelo causídico 

Celso Marcon, totalmente divorciado da realidade do caderno processual, 

assim, intimo-o para em 15 dias, esclarecer seu pedido de desistência, se 

este se refere aos seus honorários, quanto ao dinheiro em favor do 

Banco ou mais uma vez se trata de equívoco.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459052 Nr: 28771-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOA DE ARRUDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se da carta precatória de fls. 92/105, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 398876 Nr: 32404-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que tramita por 

esta 1ª Vara Especializada de Direito Bancário os autos de Execução de 

Título Extrajudicial, registrada sob o n.º 32404-86.2009.811.0041, código 

398876, em que BANCO BRADESCO S/A, move contra OZADIR MENOSSI 

GARDIN, distribuída em 20/10/2009, dando-se à causa o valor de R$ 

62.651,97.

 Certifico, outrossim, que por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, decisão de fl. 101, foi lavrado o termo de penhora dos bens 

imóveis em conformidade com o disposto no artigo 838 do CPC dos bens 

imóveis indicado pelo credor descrito a seguir:

IMÓVEL 1: Apartamento nº 104 – tipo 01, localizado no 1º pavimento do 

edifício “Boulevard Mondrian”, situado à Av. Aclimação, 134, lotes 07, 08, 

09 e 10, quadra 9B, J. Aclimação, em Cuiabá-MT, com Matrícula nº 52.248, 

folha 093, registrado no Cartório do 6º Ofício na comarca de Cuiabá-MT.

 IMÓVEL 2: Vaga de garagem nº 22/22ª, do edifício “Boulevard Mondrian”, 

situado à Av. Aclimação, 134, lotes 07, 08, 09 e 10, quadra 9B, J. 

Aclimação, em Cuiabá-MT, com Matrícula nº 52.294, folha 139, registrado 

no Cartório do 6º Ofício na comarca de Cuiabá-MT.

 O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Comarca de 

Cuiabá-MT, aos 23 de março de 2018.

 Marcos Vinícius Marini Kozan

 Analista Judiciário

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 398876 Nr: 32404-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT
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 Procedo à intimação da parte executada para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do termo de penhora de fl. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78330 Nr: 912-38.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FREIRE ANDRADE FERREIRA, 

MARINA JANOLIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos (UMA CARTA PRECATÓRIA PARA 

CÁCERES/MT E OUTRA PARA BARRA DO BUGRES/MT), bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429338 Nr: 10587-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFIRA REPRESENTAÇOES LTDA, NICOLE 

MARIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte exequente, Banco 

Bradesco S/A, promover as diligências necessárias para a regularização 

processual nos termos do artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC. Ato contínuo, 

intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, dar o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071273 Nr: 55953-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL NINFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.106/111, houve apelo pela autora às 

fls.123/137, com contrarrazões de fls.139/167v.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1222757 Nr: 12425-60.2017.811.0041

 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: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.149/155v, houve apelo pela autora às 

fls.161/175, com contrarrazões de fls.181/184v.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1162471 Nr: 36957-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGA ALI DAHROUGE 

- OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.266/272v, houve apelo nos autos em apenso 

cod.1222757, visando a nulidade da sentença, assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102821 Nr: 11646-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & COUTINHO COM E SERVICOS EM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL LTDA, ANDRE LUIZ 

MULLER COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Intimação da parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos de fls. 211/220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132712 Nr: 24165-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:OAB/MT 4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.188/198, houve apelo pela autora nos autos em 

apenso, visando sua nulidade, assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de estilo.

No mais, tenho que foi revogada a liminar nestes autosàs fls.198, 

intervindo a ré de forma equivocada no apenso cod.1222757, às 

fls.159/160, assim, oficie-se ao 6º Ofício comunicando a revogação 
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daquela.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 26914 Nr: 5947-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ALVES PEREIRA

 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:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O

 Procedo à transcrição da parte dispositiva da decisão de fls. 005/005-v, 

exarada nos autos código 26914, bem como, procedo a sua devida 

publicação para ciência das partes e cumprimento do disposto no 

decisum:

“...Assim, ante a notícia do extravio dos autos código 26914, nos termos 

do artigo 712 do CPC., determino sua restauração, com a intimação dos 

advogados das partes, via DJE, para que no prazo de 20 dias, tragam 

cópias das peças apresentadas e dos documentos que instruíram a ação 

de execução.”

Assevero que o prazo para manifestação é comum, devendo o caderno 

processual permanecer em cartório, e, ainda, que a advogada Lais de 

Souza Oliveira, OAB/MT 20.079, fica proibida de ter acesso aos autos fora 

da secretaria, nos termos da decisão ora mencionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 26916 Nr: 11866-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Procedo à transcrição da parte dispositiva da decisão de fls. 005/005-v, 

exarada nos autos código 26916, bem como, procedo a sua devida 

publicação para ciência das partes e cumprimento do disposto no 

decisum:

“...Assim, ante a notícia do extravio dos autos código 26916, nos termos 

do artigo 712 do CPC., determino sua restauração, com a intimação dos 

advogados das partes, via DJE, para que no prazo de 20 dias, tragam 

cópias das peças apresentadas e dos documentos que instruíram a ação 

de execução.”

Assevero que o prazo para manifestação é comum, devendo o caderno 

processual permanecer em cartório, e, ainda, que a advogada Lais de 

Souza Oliveira, OAB/MT 20.079, fica proibida de ter acesso aos autos fora 

da secretaria, nos termos da decisão ora mencionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 762604 Nr: 15139-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA CRUZ ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIENIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, CARLA DA PRATO CAMPOS 

- OAB:156844/SP, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que reformou 

em parte a sentença de fls.332/339v, intimo as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99044 Nr: 764-17.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA OTORRINO S/C LTDA, ALONSO 

ALVES FILHO, CARLOS RODOLFO SCKLISCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliomar Corrêa Esteves - 

OAB:1906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O

 Procedo à transcrição da parte dispositiva da decisão de fls. 005/005-v, 

exarada nos autos código 99044, bem como, procedo a sua devida 

publicação para ciência das partes e cumprimento do disposto no 

decisum:

“...Assim, ante a notícia do extravio dos autos código 99044, nos termos 

do artigo 712 do CPC., determino sua restauração, com a intimação dos 

advogados das partes, via DJE, para que no prazo de 20 dias, tragam 

cópias das peças apresentadas e dos documentos que instruíram a ação 

de execução.”

Assevero que o prazo para manifestação é comum, devendo o caderno 

processual permanecer em cartório, e, ainda, que a advogada Lais de 

Souza Oliveira, OAB/MT 20.079, fica proibida de ter acesso aos autos fora 

da secretaria, nos termos da decisão ora mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 829079 Nr: 34913-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES TURISMO LTDA., DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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 
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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.: 910999 Nr: 37478-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, FABIO 

LUCIANO GIANINI, LILIAN DIAS PFEREIRA ZANETI, LUIZ ANTONIO ZANETI, 

MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, ANDRE LUIS GIANINI ZANETI, LENIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO ZANET, ROSAMARIA GIANINI ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO 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 arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078007 Nr: 205-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO 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 arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 257699 Nr: 20387-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.186, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867158 Nr: 7304-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 

DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA ME, 

JERONIMO E S CORINGA FILHO, VANDERLY DE SANTANA ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO 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 arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72900 Nr: 6317-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - 

OAB:3574-A, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - OAB:3756

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por B. B 

Administradora de Cartões de Crédito S/A em face de Régis Fernando 

Niederauer da Silveira, ambos qualificados nos autos.

O Banco requereu o levantamento do valor bloqueado, bem como a 

avaliação do bem matriculado sob nº 36.477.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não obstante as arguições do exequente, vislumbra-se 

dos autos que o valor da execução (posição em 2014 de R$7.129,59 – fls. 

248), bem como o imóvel de matrícula nº 36.477-vº é comprovadamente o 

único de propriedade do executado Régis (fls. 267/277), razão pela qual 

INDEFIRO o pleito de fls. 288.

Com efeito, intime-se o Banco para que informe bens do executado 

passíveis de serem penhorados e/ou requeira o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.

Sem prejuízo, considerando-se os dados bancários apresentados às fls. 

279, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em nome de 

Banco do Brasil S/A (001), CNPJ nº 00.000.000/5084-97, Agência nº 

3793-1, Conta Corrente nº 99.738.691-6.

Decorrido o prazo recursal, ante a inexistência de bens desembaraçados 

de propriedade do executado, determino SUSPENSÃO do feito nos termos 

do artigo 921, inciso III do CPC/15.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30133 Nr: 1874-90.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIB SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUCE RODRIGUES BOTELHO - 

OAB:3584-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÍRIAM NICOLA 

SADDI, para devolução dos autos nº 1874-90.1995.811.0041, Protocolo 

30133, 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.: 754108 Nr: 6071-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DO NASCIMENTO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:61.362, THAIS 

CZARNABAY - OAB:95551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA COSTA 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 6071-92.2012.811.0041, Protocolo 

754108, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729951 Nr: 25978-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEBIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requente manifestar 

acerca de petitório de fls. 180/187.

 Ato contínuo, INTIMO parte requerida para no, prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca de petição e documentos de fls. 195/205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370026 Nr: 6594-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP, 

SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos Embargos código 807522 em 

apenso.

Defiro o pedido de susbtituição processual de fls.49/50, tendo em vista a 

cessão de crédito de fls.54, procedendo as devidas anotações.

CUMPRIDO, proceda a intimação do Fundo para cumprir o despacho de 

fls.44v, sob pena de extinção, observando que a executada já se 

manifestou nesse sentido às fls.56/57. - "Por fim, intimo o Banco 

exequente para que se manifeste acerca do bem descrito às fls. 03, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse no recebimento do crédito."

Mantendo-se inerte, intime-se via correio com AR., para cumprir em 05 

dias, com a mesma admoestação.

Decorrido o prazo "in albis", retornem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 807522 Nr: 13994-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LUIZ MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por HERCILIA DE BARROS 

MACIEL HAGGE em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, e 

condeno a embargante 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1134423 Nr: 24851-41.2016.811.0041

 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): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 
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OAB:19619/O, JAIR DEMETRIO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLÉRIA MARTINS DE PAULA 

DEL BARCO e FLÁVIO FERREIRA DEL BARCO, condenando os réus ao 

pagamento de R$ 189.576,96, 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.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.: 747830 Nr: 45095-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. WILSON DA SILVA CABELEIREIRO - ME, 

WANDERLEY WILSON DA SILVA, MÁRCIA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nesta oportunidade nos autos código 

1131247 em apenso.

Transitada em julgado, em nada requerendo, defiro a suspensão pleiteada 

pela parte credora às fls. 68.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131247 Nr: 23509-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. WILSON DA SILVA CABELEIREIRO - ME, 

WANDERLEY WILSON DA SILVA, MÁRCIA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por W. WILSON 

DA SILVA CABELEIREIRO – ME, WANDERLEY WILSON DA SILVA e 

MARCIA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado para operações da mesma espécie, em 31,87%, a ser apurado 

nos autos da Execução, mediante a apresentação de cálculo pelo 

embargado/credor.Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino 

o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, 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.: 239941 Nr: 8718-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - 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 FINASA S/A em face de 

MARCELO SILVA ALVES, 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 o réu 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.: 239941 Nr: 8718-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

INICIALMENTE, proceda a alteração do polo ativo, considerando ser 

público e notório que o Banco Bradesco Financiamento S/A é a atual 

denominação do Banco Finasa S/A, inclusive, em nome do primeiro vem se 

manifestando nas diversas petições deste caderno processual.

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”.

Assim, segue sentença em 05 laudas.

De conseguinte, oficie-se à Conta de Depósitos Judicias, na forma do 

Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP, para que realize a 

necessária vinculação do montante transferido às fls. 109 (ID. 

072015000003221814), para posterior liberação ao Banco.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação dos 

necessários Alvarás Judiciais em favor do Credor e da Defensoria e 

extinção do feito, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872811 Nr: 11656-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES EPP, KENIO MARTINS 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:OAB/MT 21.453-A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:131.776/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S.A 

em face de Kenio Martins Fortes EPP e outro, todos qualificados nos 

autos.

O executado foi intimado acerca do bloqueio de fls. 76/77, contudo, 

manteve-se inerte (fls. 118).

Pois bem.

Considerando-se o decurso do prazo certificado às fls. 118, intimo o 

Banco exequente para que informe seus dados bancários no prazo de 15 

dias.

Após, conclusos para a expedição do necessário Alvará judicial.

Outrossim, em caso de silêncio e, ante a inexistência de bens passíveis de 

serem penhorados, a suspensão do feito é a medida que se impõe.

 Posto isso e por tudo que dos autos consta, SUSPENDO o presente feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047877 Nr: 45352-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC HYUNDAI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos autos código 1059609.

Proceda-se a regularização da juntada da Carta Precatória código 246587, 

apensada a estes autos., conforme determinado às fls.82.

No mais, ao se ter em vista que o autor aduz às fls.84/85 que todos os 

maquinários foram apreendidos, no entanto, nada fala sobre o bem final 

266, intimo para prestar esclarecimentos em 15dias, bem como, declinar o 

endereço para o cumprimento da liminar e citação da requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059609 Nr: 50841-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RODRIGO CADERMATORI LISE - OAB:53325

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RODRIGO DOERNER em face 

de BMC HYUNDAI S/A, e condeno o embargante 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.Cuiabá/MT, 27 de março de 2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 28924 Nr: 4167-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACK CENTER - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 147/148, que deferi e resultou no 

bloqueio de R$4.799,55.

Ato contínuo promovo à transferência do valor bloqueado anteriormente 

de R$618,37 e do montante supra mencionado para a Conta de Depósitos 

Judicias.

Ademais, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação das transferências.

Intimo a devedora nos termos do artigo 854 § 2º do CPC, para manifestar 

querendo no prazo de cinco dias.

Por fim, ante as quantias acima, intimo o credor para em 15 dias, 

manifestar quanto a satisfação de seu crédito, observando, que deverá 

indicar bens passíveis de penhora para esse desiderato, indeferindo, 

desde já nova incursão no Bacenjud.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023240-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1023240-36.2016.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: MARIETA ARAUJO 

SILVA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIETA ARAUJO SILVA em 

face de BANCO VOLKSWAGEN S/A objetivando a requerente, em tutela 

de urgência: - retirar e abster de inserir o nome do Requerente aos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como, seja o Requerente mantido na posse do 

bem até o deslinde do feito; - a inversão do ônus da prova, com a exibição 

de documentos; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da 

tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são 

requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque, apesar de informar a autora que possui o direito ao 

recebimento de indenização pelo seguro prestamista, por encontrar-se 

desempregada, não trouxe aos autos a demonstração de que possuía 

emprego anterior à contratação, menos ainda a posterior demissão, na 

forma elencada no documento Id. 4489592 – Pág. 1 e 2, de modo que não 

há demonstração do direito invocado. Assim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. Outrossim, devo salienta a 

impossibilidade jurídica de reconhecimento de ofício de cláusula abusiva, 

portanto, não havendo emenda, no prazo de 15 dias, quanto a esse ponto 

não o conheço o mesmo ocorrendo quanto as taxas e tarifas que devem 

ser declinadas uma a uma com a demonstração de sua incidência e 

ilegalidade, até porque, não se verificam todas as declinadas na peça 

inaugural e na avença. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus 

da prova com relação aos documentos em que a consumidora possui 

hipossuficiência em sua produção, notadamente quanto ao inteiro teor do 

seguro prestamista, e informações quanto contato feito com a primeira ré, 

protoloco 176992812. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 
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constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

designo o dia 20/06/2018, às 16h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a autora 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1000324-37.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO]. AUTOR: PAULO 

VINICIUS SATIRO DOS REIS RÉU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por PAULO VINICIUS SATIRO 

DOS REIS em face de BANCO INTERMEDIUM S/A objetivando o requerente, 

em tutela de urgência: - autorização para consignar em juízo o valor de R$ 

15.951,60, referente às mensalidades vencidas à partir de abril/2017; - a 

suspensão do leilão extrajudicial designado e/ou a nulidade dos atos 

posteriores à sua realização; Da análise dos fatos narrados na petição 

inicial e das provas que a acompanham, observo que as partes 

entabularam, à luz do disposto na Lei 9.514/97, um contrato de 

financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária de imóvel (Id. 

11313112). Fundamenta sua pretensão na tese de que foi irregular a sua 

constituição em mora, contudo com a peça vestibular o próprio autor exibiu 

conversas por e-mail que demonstra sua ciência quanto ao débito e a 

tentativa de negociação entre as partes. Embora o objeto da ação seja o 

de consignar apenas as prestações vencidas, tem-se que a faculdade de 

purgação da mora apenas quanto ao débito vencido, como pretendido pelo 

autor, se dá pelo prazo de 15 dias, na forma da intimação pelo Cartório de 

Registro de Imóveis e, decorrido o lapso temporal fixado, ocorre a 

consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Senão 

vejamos: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e 

constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, 

a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do 

disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. [...] § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o 

sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, 

certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do 

pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o 

caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) [...] Art. 

27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no 

prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do 

artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...] § 

2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no 

patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo 

leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 

adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos 

encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores 

correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, 

se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária 

no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao 

procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor 

fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis 

para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive 

custas e emolumentos.” (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)” Do exame 

da matrícula atualizada do imóvel objeto da transação, o que pode ser 

verificada por meio do Convênio ANOREG, é possível verificar que desde 

23/11/2017 ocorreu a consolidação da propriedade do bem em nome da 

instituição financeira que figura no polo passivo. De conseguinte, não mais 

lhe socorre o direito à purgação da mora apenas quanto ao débito 

vencido, que sequer foi demonstrado nos autos, já que por meio da 

documentação encartada não é possível verificar quais as parcelas 

pagas, mas sim quanto à sua integralidade. Posto isso, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. No mais, destaco que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, aliado ao fato que de forma expressa o autor 

afirmou na exordial ter interesse no comparecimento em audiência, 

designo o dia 20/06/2018, às 15h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o autor da 

designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006634-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES GUIMARAES (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: 1006634-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON ALVES 

GUIMARAES Vistos, etc.. O processo veio concluso e estava pronto para 

concessão da liminar, quando deparei com a divergência entre o número 

da guia das custas processuais e do comprovante de pagamento: 
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00190000090280058600600252324173371450000079032 Assim, INTIMO 

o autor para em 15 dias esclarecer, sob pena de encaminhamento de 

cópia ao Ministério Público e OAB e extinção da ação. CUMPRIDO, deverá 

no mesmo prazo 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. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004183-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KLEBER QUINTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1004183-61.2018.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JEAN KLEBER QUINTEIRO Vistos, etc.. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

ASTRA SEDAN, placa: EAT9306 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12142035. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029307-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH COUTINHO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1029307-80.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: MARGARETH COUTINHO RIBEIRO 
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RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. Recebo a 

emenda da inicial (Id. 11076090), na qual a autora informa o pedido 

administrativo (via SAC) quanto ao contrato objeto de revisão, bem como, 

junta termo de adesão. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO ajuizada por MARGARETH COUTINHO RIBEIRO em face de 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A objetivando a requerente, em 

tutela de urgência: - a suspensão dos descontos efetuados em 

decorrência do contrato de cartão de crédito; - a abstenção de anotação 

em cadastros de inadimplentes; - a inversão do ônus da prova, com a 

exibição da documentação comum entre as partes; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, sob o fundamento de 

cláusulas contratuais abusivas, entende a autora nada mais dever à parte 

ré. Todavia, da prova coligida aos autos, bem assim dos fatos narrados na 

petição inicial, extrai-se que, não obstante o regular uso de seu cartão de 

crédito no comércio, efetuou apenas o pagamento da fatura mínima, não 

havendo provas da quitação de sua integralidade, deixando a requerente, 

salvo melhor juízo, recair sobre o débito os juros mensalmente informados 

na fatura, quando ao débito em aberto. Por não verificar a plausibilidade do 

direito invocado, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Nada obstante, considerando a relação de consumo e a verossimilhança 

dos fatos arguidos, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, bem assim ao se ter em vista que o autor relatou ter 

entrado em contato com a parte ré, via SAC, desde já fixo a inversão do 

ônus da prova e determino ao réu, no prazo da resposta, a exibição do 

contrato firmado entre as partes, bem assim de toda a documentação 

inerente à relação entre as partes. No mais, destaco que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

designo o dia 20/06/2018, às 17h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a autora 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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Processo: 1032876-89.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: ANTONIO 

JOSE LEITE RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Recebo a emenda da inicial (Id. 

11497421), na qual o autor informa o pedido administrativo (via SAC) 

quanto ao contrato objeto de revisão. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por ANTONIO JOSÉ LEITE em 

face de BANCO BMG S/A objetivando o requerente, em tutela de urgência: 

- a suspensão de todos os descontos a título de cartão de crédito 

consignado em sua aposentadoria; - a autorização para consignação das 

parcelas em R$ 108,33; - a inversão do ônus da prova, com a exibição do 

contrato firmado entre as partes e documentos a ele relacionados; 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, apesar de o autor afirmar 

na peça vestibular que acreditou ter entabulado um contrato de 

empréstimo e não de cartão de crédito, dos lançamentos mensalmente 

lançados em seu holerite é possível verificar que a instituição financeira 

fez constar tratar-se de “CARTÃO BMG”, demonstrando ter o autor 

ciência de se tratar de cartão de crédito. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO o 

pedido formulado em tutela de urgência, quanto a suspensão dos 

descontos, bem como o de consignação judicial das mensalidades. De 

conseguinte, sem ensejo no pleito de abstenção de anotações em 

cadastro de inadimplentes. Nada obstante, considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao se ter em 

vista que o autor relatou ter entrado em contato com a parte ré, via SAC, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova e determino ao réu, no prazo da 

resposta, a exibição do contrato firmado entre as partes, bem assim da 

planilha de lançamentos, extratos e faturas de cartão e planilha do débito. 

No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, esta 

não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma 

delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo 

mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 

5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se 

como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 
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lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, designo o dia 20/06/2018, às 17h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1003505-46.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. AUTOR: ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA RÉU: BANCO 

BMG Vistos etc. Anote-se a prioridade no trâmite processual, nos termos 

da Lei 10.741/2003. Pretende a autora, por meio desta ação, a declaração 

de inexistência de dívida, anunciando o anterior ajuizamento de Ação de 

Prestação de Contas, que tramitou na 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário sob o n. 25566-83.2016.811.0041 – Código 1136007. Do cotejo 

dos autos, é possível verificar que a mesma relação contratual é objeto de 

discussão no feito em baila, no qual foi prolatada sentença de 

procedência, quanto à primeira fase da prestação de contas. Imperioso 

ressaltar que no Recurso de Apelação n. 12400/2017 restou consignado 

pelo i. Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (Id. 11785566) que: 

“De início, necessário se faz dizer que não conheço das matérias afetas a 

inexistência de erro nos valores cobrados e a ausência dos requisitos 

ensejadores da tutela cautelar. Primeiro, porque o acerto ou não dos 

valores cobrados pelo apelante somente será verificado após a prestação 

das contas exigidas, não sendo este o momento processual oportuno para 

tanto. Idêntico é o posicionamento do STJ, confira: [...] Segundo, porque a 

presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela cautelar não 

guardam qualquer relação com os fundamentos da r. sentença. Superada 

essa questão, é cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a 

prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases 

distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a 

prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, 

quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a 

execução de eventual saldo existente. Nesse sentido, entendo oportuno 

ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, in verbis: ‘4. 

Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases 

distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever 

de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, 

CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de 

sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado, servindo a 

decisão judicial como título executivo.’ (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – 

negritei). [...] Dessa forma, não se pode concluir que a eventual 

disponibilização dos contratos, bem como dos extratos do cartão de 

crédito, equivalem à prestação de contas exigida, mormente diante das 

incongruências alegadas na inicial, que comprovam o direito a tal 

exigência. Neste sentido: [...] Ademais, existindo o direito da parte em 

exigir a prestação de contas, não há que se falar em preclusão. Assim 

sendo, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase apenas 

certifica a existência ou não do direito de exigir a prestação de contas.” 

Considerando que nos autos em comento (código 1136007) não ocorreu o 

regular trâmite da segunda fase da ação de prestação de contas, na 

forma do art. 550, § 5º do CPC, como bem destacado no acórdão lançado 

no RAC 12400/2017 e, ao se ter em vista que a Ação de Prestação de 

Contas, conforme se infere dos andamentos processuais, foi apenas 

arquivada, sem extinção, tenho que se revela manifesta a prevenção 

daquele juízo para o processamento e julgamento desta ação. Feitas 

essas considerações, declaro a incompetência deste juízo para o 

processamento deste feito e imediatamente, e determino a remessa destes 

autos à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Processo: 1001980-29.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. AUTOR: 

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Do cotejo dos autos, observo que, apesar de 

pretender a autora, por meio desta ação, a revisão de cláusulas 

contratuais, observo que esta autora não apresentou a quantificação do 

valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC. 

Por se tratar de requisito da petição inicial, faculto à requerente a emenda 

no prazo de 15 dias, para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

extinção do feito. No mais, quanto ao pleito de concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, constato que esta não comprovou a sua 

condição de hipossuficiente, de modo que, por se tratar de pessoa jurídica 

com fins lucrativos, não é crível que não possua condições de recolher o 

valor das custas processuais. Ademais, apesar de afirmar não ter 

condições financeiras para suportar as despesas processuais, o capital 

social da empresa é de grande vulto, o mesmo se falando quanto a 

transação efetuada com a instituição financeira ora ré, bem assim os bens 

imóveis ofertados em garantia contratual, demonstrando vasta capacidade 

financeira, não pondendo, por mera alegação, se imiscuir do seu mister de 

pagamento dos emolumentos. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a 

declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

da requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio, até porque 

a declaração de que trata o referido diploma legal possui presunção 

relativa podendo ser desconsiderada se as evidências do processo 

demonstrarem o contrário. Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, sob pena de 

indeferimento ou, no mesmo prazo, comprovar o pagamento das custas 

iniciais. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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SILVA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL SA 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 o 

autor os benefícios da justiça gratuita. Prefacialmente, faço constar que a 

autora incluiu em duplicidade o BANCO DO BRASIL S/A, anunciando a 

necessidade, também, de inclusão de sua dependência bancária 

denominada “GECOR ING CUIABÁ-MT”. Mister se faz destacar que o 

BANCO DO BRASIL S/A, embora possua diversas agências, é uma única 

pessoa jurídica, que responde pelos atos perpetrados independente da 

filial ou sucursal, razão pela qual não há ensejo à sua inserção no polo 

passivo em duplicidade. De conseguinte, determino a retificação do polo 

passivo, para constar apenas 01 anotação quanto ao Banco do Brasil 

S/A. No mais, observo que o autor deixou de apresentar o valor 

incontroverso asseverando que “Deixa o autor de informar os valores 

incontroversos a serem depositados, pois conforme relatado, e sequente 

elucidado esta o autor penalizado durante a renegociação e com uma 

cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. 

Entretanto, ressaltamos novamente que não fora disponibilizado o espelho 

detalhado dos pagamentos referente aos créditos em discussão, bem 

como, a incidência individual por parcela dos juros remuneratórios, juros 

moratórios, multa e comissão de permanência, logo, requeremos que 

apresente a requerida estes documentos, Caso contrário, faz-se fato 

impossível delimitação de valores.” Quanto ao dever de apresentação dos 

contratos objeto de revisão, mister se faz destacar o atual entendimento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - 

Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do 

NCPC): “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária”. Apesar de esta ação versar 

sobre consignação em pagamento e revisão contratual, e não de mera 

exibição de documentos, em se tratando de documentos indispensáveis 

ao seu ajuizamento, tenho que a juntada de cópia da documentação que o 

autor entende necessária ou, ao menos, a demonstração de que houve 

tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao 

consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova 

do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas 

concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. 

Desta sorte, tenho que não resta justificada a falta de quantificação de 

qual o valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do 

CPC, notadamente ao se ter em vista que, salvo melhor juízo, trouxe aos 

autos a cópia de todos os contratos anunciados na exordial. Desta forma, 

com fulcro nos dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 

dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1002671-43.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: EDILENE PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os 

benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser 

revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão, conforme 

disposto no artigo 7º, da Lei n. 1.060/50. Afirma a autora, na peça 

vestibular, que recebeu valores a menor quanto aos dois contratos 

anunciados, o primeiro de nº 870926665 e o segundo de nº 859138209, 

apresentando pedido de inversão do ônus da prova quanto a todos os 

documentos inerentes à relação entre as partes. Considerando que ambos 

os contratos possuem a nomenclatura “renovação”, o que leva a crer, 

salvo melhor juízo, que se tratam como o nome esclarece de uma 

renovação, ou seja, de nova operação formulada com base em pacto 

primário, sendo este possivelmente o motivo pelo qual teria sido liberado 

valor a menor, mister se faz o exame da contratação pregressa. Quanto 

ao dever de apresentação de tais documentos, mister se faz destacar o 

atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária”. Em se tratando de documentos 

indispensáveis ao ajuizamento do feito, tenho que a juntada de sua cópia 

ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento 

administrativo é ônus que incumbe a consumidora, o que não foi feito “in 

casu”, já que nos autos não há prova do requerimento administrativo e/ou 

do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem 

judicial ao Banco de sua exibição. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando a irregularidade apontada, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1002586-57.2018.8.11.0041, : Espécie: MONITÓRIA (40)/

[INADIMPLEMENTO]. AUTOR: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. RÉU: JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S.A. em face de JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, 

objetivando a autora o recebimento do saldo devedor remanescente do 

contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, após a apreensão 

e venda do bem nos autos n. 13102-27.2016.811.0041, código 1106354, 

que tramitaram na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. 

Observo que o réu deu-se por citado e anunciou a prevenção desta ação 

com o feito em tela. Verifico, ainda, que na “Ação de Exigir Contas” 

distribuída a este juízo – autos n. 1037278-19.2017.811.0041, foi proferida 

a seguinte decisão: “Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por 

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA em face de CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

aduzindo o autor o direito à prestação de contas quanto ao contrato de 

financiamento firmado entre as partes, no qual foi ofertado em garantia o 

veículo PALIO FIRE FLEX/FIAT, Ano – 2008/2009, placa MT/NJB8937, 

apreendido nos autos código 1106354, contudo sua irresignação se firma 

na injusta cobrança de débito remanescente de R$ 1.569,18, com a 

negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito. Na forma do 

art. 2º do Decreto-lei 911/69, tenho que, como bem disposto na legislação 

especial aplicável, deve ocorrer no bojo dos autos da Busca e Apreensão. 

Nada obstante, considerando o princípio constitucional do direito de ação, 

a remansosa a orientação jurisprudencial quanto ao interesse de agir dos 

consumidores quanto a modalidade de ação proposta, quando da 

apreensão de veículo alienado fiduciariamente, tais ações devem tramitar 
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por dependência aos autos da Busca e Apreensão, na qual se originou a 

apreensão do bem. Dos andamentos processuais lançados nos autos n. 

13102-27.2016.811.0041, código 1106354, que tramitaram na 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital, verifico que o feito 

tramitou à revelia do ora requerente, e que após o trânsito em julgado 

converteu-se em “Execução de Sentença”, na qual, salvo melhor juízo, 

houve a exibição de cálculo pela instituição de crédito ora ré, bem assim 

tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD. Desta sorte, revela-se 

manifesta a conexão de ações, posto que no caderno processual em 

comento ocorreu a apreensão do bem e há cobrança de valores 

relacionados ao contrato em tela. Aliado a tal fato, na forma do art. 55, § 

2º, I, do hodierno CPC, reputam-se conexas as ações quanto “à execução 

de título extrajudicial e à ação e conhecimento relativa ao mesmo ato 

jurídico”, sendo certo, pois, o manifesto risco de decisões conflitantes em 

ambos os processos. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - BUSCA E 

APREENSÃO - BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO 

DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - CONFLITO 

REJEITADO. À luz da disposição trazida pelo artigo 2º, do Decreto-lei n. 

911\69, a prestação de contas é consectário do procedimento inerente à 

venda de veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de busca e 

apreensão. Com efeito, se ajuizada a referida ação de prestação de 

contas, deve esta ser distribuída por dependência aos autos da anterior 

ação de busca e apreensão. Conflito negativo julgado improcedente.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.069726-4/000, Relator(a): Des.

(a) Kildare Carvalho, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2017, 

publicação da súmula em 07/07/2017) Destaco que o fato de encontrar-se 

o feito código 1106354 suspenso não desnatura a conexão, matéria de 

ordem pública, notadamente ao se ter em vista que os aludidos autos não 

foram sentenciados, mas apenas arquivados por falta de manifestação da 

parte. Feitas essas considerações, declaro a incompetência do juízo e 

determino a REDISTRIBUIÇÃO destes autos à 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Capital, para processamento por dependência aos 

autos n. 13102-27.2016.811.0041, código 1106354.” Por verificar que a 

situação fática apresentada nestes autos é a mesma do feito n. 

1037278-19.2017.811.0041, pelos mesmos fundamentos, determino 

também a redistribuição desta ação à 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, para processamento por dependência aos autos n. 

13102-27.2016.811.0041, código 1106354. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1000814-59.2018.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LUZIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

UNO MILLE CELEB WAY, placa: HNE7585 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11393845. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 
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forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014966-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014966-49.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.364.475,73; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE Parte Ré: EXECUTADO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de ação de execução formulada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de VITOR 

CARLOS DE SOUZA VIEIRA, ambos qualificados nos autos. O executado 

firmou contrato com a Cooperativa exequente com diversos aditivos, 

ofertando como garantia o bem imóvel avaliado à época em 

R$3.609.517,50 (Três milhões, seiscentos e nove mil e quinhentos e 

dezessete reais e cinquenta centavos) – ID 7143541 – Pág. 4. A presente 

ação foi recebida em 18/05/2017 (ID 7261720), bem como houve a citação 

do executado em 22 de maio de 2017 (ID 7276267). Em 28 de julho de 

2017 foi determinada a expedição de missiva para a realização da 

penhora, avaliação e remoção dos 470 semoventes (Bovinos, machos 

com idade de 13 a 25 meses) depositados na Fazenda Dois Irmãos II, 

matricula nº 6.402 do CRI (ID – 9137868). No ID 10116444 o Sr. Meirinho 

Juraci João Miranda demonstrou a existência da averbação à margem da 

matrícula do bem dado em garantia, bem como trouxe aos autos a 

avaliação realizada por ele no imóvel rural em 18 de setembro de 2017, no 

montante de R$2.416,002,00 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil e 

dois reais) – ID 10249066 – Pág. 1 e 2. No ID 10249066 – Pág. 3 o Oficial 

de Justiça asseverou a existência de 300 semoventes da raça Guzerá 

com a marca/sinal LH de Luís Henrique no imóvel rural. Em razão da 

designação de audiência de conciliação, as partes compareceram à 

solenidade e, nesta o executado informou que os semoventes dados em 

garantia foram vendidos à terceiro, ocasião em que foi determinada a 

intimação da credora para se manifestar (ID 10502677 – Pág. 2). No ID 

10543548 – Pg. 02 e 03 o executado Victor manifestou sua discordância 

quanto à avaliação de ID 10249066 – Pág. 1 e 2, haja vista que a própria 

exequente avaliou o bem hipotecado em R$3.609.517,50 em 08 de 

setembro de 2016 (ID 7143541 – Pág. 4) e, em face da discrepância, 

requereu nova avaliação nos termos do artigo 873 do CPC/2015. Em 

seguida, foi nomeado expert com o fito de auditar/periciar a área rural (ID – 

10721205 –Pág. 2), que apresentou sua proposta de honorários no ID 

10946991 – Pág. 3, no montante de R$34.700,00 (trinta e quatro mil e 

setecentos reais). O executado manifestou discordância quanto aos 

honorários periciais, pugnando pela fixação em um valor mínimo, bem 

como pelo seu parcelamento em razão de sua situação financeira (ID – 

11131061 – Pág. 5). No ID 11487272 – Pág. 14 comprovou-se a efetivação 

da penhora do imóvel rural. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Vislumbrando os autos evidencia-se que o imóvel rural foi avaliado 

em 08 de setembro de 2016 pela própria exequente no montante de 

R$3.609,517,50 (ID 7143541 – Pág. 4) e notadamente em 18 de setembro 

de 2017, no patamar de R$2.416,002,00 (ID 10249066 – Pág. 1 e 2) 

chegando-se a diferença/disparidade/desvalorização de R$1.193,515,50, 

o que ao ver deste Juízo Especializado é improvável e, ao que tudo indica, 

não reflete o valor de mercado do bem em questão, razão pela qual é 

inconteste a realização de nova perícia de avaliação. Posto isso, ante a 

situação financeira noticiada pelo executado Victor, intime-se o Sr. Perito 

para que se manifeste acerca da impugnação dos honorários contido no 

ID – 11131061 – Págs. 1/5, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o 

executado em igual prazo, para depósito. Tudo cumprido, retornem-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. PAULO SERGIO 

CARREIRA DE SOUZA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031283-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031283-25.2017.8.11.0041 AUTOR: HUMBERTO DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S-A, BANCO DO 

BRASIL SA, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Tratam-se os 

autos de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte ajuizada por 

HUMBERTO DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, 

BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, todos qualificados nos autos em referência. Da análise 

da exordial, verificou-se que apesar da afirmação do requerente de que 

firmou diversos pactos com os requeridos, deixou de acostar os referidos 

contratos, bem como a comprovação do prévio requerimento 

administrativo junto às Instituições Financeiras, o que é necessário para 

apreciação de suas pretensões, bem como, ao deferimento de intimação 

das destas para exibirem os documentos pleiteados. Além disso, 

constatou-se que apesar de o autor ter fundamentado a ação na nulidade 

dos contratos de cartão de crédito, da análise dos holerites verificou-se 

que apenas o Banco Pan S/A e o Banco Bonsucesso Consignado vinham 

lançando débitos sob a rubrica “cartão de crédito”, enquanto os demais 

requeridos lançavam valores inerentes à contratos de empréstimo 

consignado. Desta feita, foi o requerente intimado para emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades em 15 dias, conforme se infere da 

decisão de Id 10834111. Em sua manifestação de Id 11434463, o autor 

pleiteou pela inversão do ônus da prova para que as reclamadas 

apresentassem no prazo da contestação todos os contratos firmados 

entre as partes, especialmente aqueles que foram formalizados via 

telefone e congêneres, arguindo, em suma, que as ações cautelares de 

exibição de documentos foram extintas do Novo Código de Processo Civil, 

e que não merece ser penalizado e ter seu pedido de inversão do ônus da 

prova indeferido, quando comprovada a excessiva dificuldade em produzir 

as provas. Posto isso, insta consignar que não obstante as alegações do 

requerente de que as ações cautelares de exibição de documentos não 

existem mais no universo processual com o advento do Novo CPC, 

vislumbra-se no artigo 396 que o Juiz pode ordenar a exibição de 

documento ou coisa que se encontre em poder da parte adversa, desde 

que o pedido esteja devidamente instruído. Ademais, aduz o autor que 

comprovou a excessiva dificuldade em obter os documentos necessários 

para instrução da presente ação, contudo, da melhor análise dos autos, 

não é possível vislumbrar qualquer documento que ampare a afirmação do 

autor, sem falar na ausência de manifestação do autor acerca dos débitos 

lançados em sua folha de pagamento com a rubrica “cartão de crédito” 

apenas por duas Instituições Financeiras arroladas como requeridas na 

ação, posto que fundamenta a ação na nulidade dos contratos de cartão 

de crédito. Assim, ante a ausência de juntada de documentos 

imprescindíveis para a análise do pedido, a extinção é medida que se 

impõe. Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto: 

“REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que não 

apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 
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cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte, em razão da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017110-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO ALEXANDRE AMUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017110-30.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO GMAC S.A. 

EXECUTADO: MARCELLO ALEXANDRE AMUI Vistos etc... Da análise dos 

autos, verifica-se que as partes transigiram extrajudicialmente o que 

ensejou a quitação integral do contrato que ampara esta ação. Desta feita, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de expedição de ofício ao 

Detran, bem como intimação do Oficial de Justiça para que proceda a 

devolução do mandado, insta salientar a desnecessidade de determinação 

nesse sentido, uma vez que não foi lançada restrição judicial sobre o 

veículo objeto do contrato, e nem expedição de mandado. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. P.I. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005325-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENICLEIDE FERREIRA BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005325-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: GENICLEIDE FERREIRA BASTOS Relata o requerente que 

as partes firmaram o Contrato de Financiamento com Garantia de 

Alienação Fiduciária sob o n° 30428-65067092 para aquisição do veículo 

CHEVROLET S-10 ADVANTAGE, Placas NJH-4657. Ante a constituição em 

mora, pleiteou o autor pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 16.678,14. A liminar foi 

deferida na decisão de Id. 6678451, e devidamente cumprida em 23 de 

maio de 2017, conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id. 

7345485, sem citação da devedora naquela oportunidade. Em 31 de maio 

de 2017 a requerida compareceu aos autos, apresentando sua 

contestação, pleiteando principalmente pela revogação da liminar com 

base na Teoria do Adimplemento Substancial, aduzindo o pagamento de 

mais de 50% do valor financiado. Impugnação à contestação de Id. 

8169163. É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Apesar de a 

ré pleitear em sede de contestação pela aplicação da teoria do 

adimplemento substancial com consequente revogação da liminar e 

liberação do veículo, verifica-se que além da inaplicabilidade dessa tese, 

diante das alterações ocorridas na Lei 911.69, tem-se, ainda, que foram 

pagas apenas 23 de 48 prestações, e posteriormente, a requerida 

comprovou o pagamento de mais 02 parcelas, portanto, a única forma de 

ter o bem de volta às suas mãos, seria por meio da purgação da mora com 

quitação das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas. 

Essa é a lição disposta na decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

REsp n.º 1.622.555/MG, proferida em 22/02/2017. Senão, vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3.INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável —, 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 
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encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, apartasse da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.” Desta feita, 

observo que o fato constitutivo do direito da parte autora encontra 

ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de 

rigor a procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da 

sentença em análise, quanto a manutenção do contrato. Inicialmente, não é 

extra petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e 

apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 

1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017040-76.2017.8.11.0041

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:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017040-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA 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 
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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 8709459, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, em consulta ao Sistema PJE verifica-se o ajuizamento 

de mais duas ações de busca e apreensão que objetivam a apreensão do 

mesmo veículo objeto desta lide, quais sejam, 1022672-83.2017.8.11.0041 

em trâmite na 3ª Vara de Direito Bancário e 1034865-33.2017.8.11.0041 

em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário. Assim, intimo a 

Instituição Financeira para esclarecer o motivo do ajuizamento das 

referidas ações no prazo de 15 dias, sob pena de encaminhamento de 

cópia integral dos autos ao MP e OAB, bem como aplicação da multa 

prevista no artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil. No mesmo 

prazo deverá comprovar a quitação das custas processuais e, em caso 

de silêncio, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias para inclusão 

na dívida ativa, conforme orientação da CGJ. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012481-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT10572/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012481-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA 

S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: DAVID 

DE LIMA OLIVEIRA Vistos etc... Verifica-se na petição de Id 12078723 que 

as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio. 

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que 

faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034731-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS LUAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1034731-06.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: ELVIS LUAN DA SILVA 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 11752966, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título extrajudicial, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016314-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VEIGA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016314-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO VEIGA 

SANTOS Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de DIEGO VEIGA SANTOS, ambos qualificados nos autos 

em referência, relatando que as partes firmaram o Contrato com cláusula 

de alienação fiduciária referente ao grupo/cota nº 8583/047 do veículo 

VOLKSWAGEN GOL, Placas OBI-1226 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou a parte autora pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da parte requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa 

o valor de R$ 32.077,61. A liminar foi deferida na decisão de Id 5590910, e 

devidamente cumprida em 12 de julho de 2017, conforme se infere do auto 

de busca e apreensão de Id 9031285, com citação do devedor na mesma 

oportunidade. No entanto, ainda que devidamente citado, o requerido 

deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de Id 12293628. É 

o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, 

incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que 

o fato constitutivo do direito da parte autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 
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extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003626-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA CESAR SCHERNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1003626-11.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GIOVANA CESAR SCHERNER Vistos, etc.. Compulsando os 

autos, constato que na petição de ID: 10909139 manifesta-se o causídico 

do autor, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 924 inciso II 

do CPC, quanto aos honorários advocatícios, informando que as partes 

entabularam acordo, onde a requerida pagou no dia 29 de novembro de 

2017 um boleto à vista no valor de R$ 4.500,00, satisfazendo por vez 

essa sua obrigação. Pois bem. É sabido que o pagamento extrajudicial do 

valor reclamado impõe a extinção da ação, assim, ante a quitação integral 

da dívida, a extinção é a medida que se impõe. Posto isso e por tudo que 

dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de vontades, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, quanto a verba em análise. Transitada em julgado, 

procedendo às anotações e baixas devidas. Por fim denoto que não 

solvida as diligências do Sr. Meirinho, portanto, comunique-se, para as 

providencias que julgar cabível. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018826-92.2016.8.11.0041

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:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1018826-92.2016.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAIS REGINA DE 

MAGALHAES ABREU 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 

4898562, bem como a certidão de ID: 10912607, onde informa a restituição 

do bem à requerida, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

de Título extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Por fim intimo o advogado do autor para esclarecer a 

distribuição de duas ações com o mesmo objeto, sendo a segunda em 

tramite perante a 2ªVEDB - n.1013737-54.2017, sob pena de 

reconhecimento de atentado a dignidade da justiça e comunicação ao MP e 

OAB, diante do descumprimento do princípio do juízo natural. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021171-31.2016.8.11.0041

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:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (RÉU)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1021171-31.2016.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: BANCO DO BRASIL 
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S.A RÉU: COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA, JOAQUIM 

CARVALHO MORAES Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

FERRARI LTDA e JOAQUIM CARVALHO MORAES, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando o autor que, por força do Contrato de 

Abertura de Crédito de Conta Corrente – BB Giro Cartões n. 

006.914.201.296.004.662, concedeu aos réus o crédito de R$ 310.000,00, 

todavia, por não cumprirem com as obrigações assumidas, estão 

inadimplentes da quantia atualizada em R$ 199.347,00. Posto isso, pleiteia 

pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 199.347,00, além das 

custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 199.347,00 e acostou documentos. Audiência realizada aos 

08/11/2017 (Id. 10655339), sem êxito na composição entre as partes. O 

primeiro réu foi citado(Id. 9858245) e ambos se manifestaram no Id. 

10706504, apenas para aduzir que, em decorrência de tumulto em sua 

vida financeira, ocorreu o despejo promovido pela Petrobras, com a 

inserção de débitos em cadastros de inadimplentes, não possui condições 

sequer de apresentar proposta para pagamento. Por meio da petição Id. 

10784022, pugnou o autor pelo julgamento do feito no estado em que se 

encontra. É o relatório. Decido. Faço constar que, não obstante o CPC em 

vigor disponha que as sentenças prolatadas devem obedecer, 

preferencialmente, a uma ordem cronológica de conclusão, destaco que 

esta ação se amolda às exceções elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 

do CPC. Assim, 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 o recebimento de 

R$ 199.347,00, quanto ao débito em aberto assumido por meio do Contrato 

de Abertura de Crédito de Conta Corrente – BB Giro Cartões n. 

006.914.201.296.004.662 firmado entre as partes, aos 08/08/2011 com 

vencimento final em 25/08/2011, cuja cópia encontra-se exibida no Id. 

4174029, figurando o primeiro réu como devedor principal e o segundo 

como fiador. Da mesma sorte, acostou o demonstrativo de conta 

vinculada, com a atualização do débito (Id. 4174035). Considerando que, 

no caso em tela, não há pretensão controvertida, não sendo refutada a 

legalidade do contrato, e respectivos Termos de Autorização de 

Manutenção de Domicílio Bancário, bem como com relação aos valores 

lançados na planilha Id. 4174035, tenho que estes se mostram válidos e 

legítimos à cobrança perseguida nesta ação. De conseguinte, imperioso se 

faz o decreto de procedência da ação. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

FERRARI LTDA e JOAQUIM CARVALHO MORAES, condenando os réus ao 

pagamento de R$ 199.347,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação. Condeno, ainda, os requeridos 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. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (RÉU)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1000199-06.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME, CELIA FUJIMURA VIEGAS 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em 

face de VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA-ME e CELIA FUJIMURA 

VIEGAS, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor 

que possuem as partes um contrato de conta corrente n. 0018566-5, 

agência 1433 e que, a partir desta, firmaram via Contratação Bankline um 

empréstimo denominado Giro Cartões n. 1076897261, de 23/11/2015, no 

valor de R$ 150.000,00, para pagamento em 24 parcelas mensais, sendo a 

contratação efetuada com uso de senha pessoal e intransferível, bem 

assim a autenticação por dispositivo de segurança exclusivo da segunda 

ré. Por deixarem de pagar à partir de 23/08/2016, acarretou o vencimento 

antecipado da dívida, estando inadimplentes da quantia atualizada até 

02/01/2017 em R$ 126.709,62. Posto isso, pleiteia pela condenação das 

rés ao pagamento de R$ 126.709,62, além das custas processuais e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 126.709,62 e 

acostou documentos. As rés foram citadas (Id. 8682068) e não 

compareceram à audiência realizada aos 02/08/2017 (Id. 9257114), 

sendo-lhes aplicada a multa disposta no art. 334 do CPC. No documento Id. 

10798024 foi certificado o decurso de prazo sem apresentação de 

contestação. É o relatório. Decido. Faço constar que, não obstante o CPC 

em vigor disponha que as sentenças prolatadas devem obedecer, 

preferencialmente, a uma ordem cronológica de conclusão, destaco que 

esta ação se amolda às exceções elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 

do CPC. Assim, por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, bem assim diante de a revelia da parte ré, 

com amparo legal no art. 355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor o recebimento de R$ 126.709,62, 

quanto ao débito em aberto assumido por meio do Giro Cartões n. 

1076897261 firmado entre as partes, como se infere do extrato da 

operação, coligido aos autos no Id. 4560865 e Id. 4560867, no qual 

confirma a transação de R$ 150.000,00 em 23/11/2015, para pagamento 

em 24 parcelas de R$ 9.815,90 cada. Esta transação resta ainda 

asseverada no extrato de conta corrente Id. 4560876 – Pág. 3, 

demonstrando a transação de 23/11, intitulada “EMPREST CAPITAL DE 

GIRO” com o crédito no valor de R$ 150.000,00. Da mesma sorte, acostou 

o cálculo de atualização do débito de Id. 4560879. Considerando a revelia 

da parte ré, recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas na exordial. Sobre a presunção de 

veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código 

de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem 

com muita propriedade (p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de 

veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. 

Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 

374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a 

presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório 

pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, 

derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor.” Deste modo, 

constando nos autos a documentação que revela o direito do credor, não 

há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da 

ação é medida que se impõe. Por fim, destaco que, não obstante 

devidamente intimadas da audiência designada, as rés não compareceram 

em juízo na data aprazada, sendo no Id. 9257114 fixada multa de 2% do 

valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida em favor do 

Estado. Ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 

334 do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde 

houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 

mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições 

da lei de organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão 

destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) 

meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias 

à composição das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
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Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o novo Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato apenas não se 

realiza no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que as requeridas não apresentaram pedido 

expresso para não realização, tampouco em momento posterior 

justificaram a ausência, motivando a cominação da multa em comento. Isso 

porque, na forma disposta, o hodierno CPC optou por tornar a audiência de 

mediação ou conciliação quase obrigatória. Só não será realizada se o 

direito em debate não admitir auto composição, ou se ambas as partes, 

expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo 

CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos, com o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem ser representadas por pessoa com 

poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se que 

a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou União o 

seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura do 

Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Feitas essas considerações, confirmo em 

sentença a multa imposta em audiência. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA-ME e 

CELIA FUJIMURA VIEGAS, condenando as rés ao pagamento de R$ 

126.709,62, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, 

com a confirmação da multa fixada em audiência (Id. 9257114). 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. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037302-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON LUIS DE SOUZA CRUZ (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: 1016103-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JUNIOR SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018800-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIELI RODRIGUES DE JESUS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018391-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e cumpra-se determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.17 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018391-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória devolvida, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024496-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

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:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021146-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ALEGRE (REQUERIDO)

 

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: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1018012-46.2017.8.11.0041

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:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016292-44.2017.8.11.0041

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:

MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

CRISTINA RIBEIRO DE MELO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019345-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANIA BOFF DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre petição 

de id. 12416253, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

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:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 
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que pretende produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003575-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SILVEIRA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033645-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

contrato juntado ao id. 12434882, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013145-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - 

OAB:12922, ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - OAB:2679/MS, 

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 778647 Nr: 32055-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para tomarem 

conhecimento das cópias do mandado, certidão e auto de penhora 

acostados às fls. 396/398 destes autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 11617 Nr: 1802-69.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÊ ADÃO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 CERTIDÃO DE ENVIO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10212, com previsão de disponibilização em 07/03/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 26/02/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP 

representando o polo ativo; e JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT 

representando o polo passivo.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE
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Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 26/02/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10212, de 07/03/2018 e publicado no dia 

08/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:232070/SP, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, representando o polo 

ativo; e JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, representando o polo 

passivo.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de dilação de fls. 619, a parte 

autora não se manifestou nos autos.

Certifico, ainda, que procedi à intimação da parte autora para se 

manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 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: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 770909 Nr: 23951-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico e dou fé que a Carta de Intimação referente à parte requerida, 

postada por 02 (duas) vezes, conforme AR de fls. 152-v e 153, retornou 

com indicações do correio de “Mudou-se” e com assinatura de terceiro 

estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015627 Nr: 29996-15.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação referente à parte requerida, 

postada por 03 (três) vezes, conforme AR de fls. 62/64, retornou com 

indicação do correio de “Mudou-se”.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234528 Nr: 3728-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA COSTA 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 3728-36.2006.811.0041, Protocolo 

234528, 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 229 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782757 Nr: 36417-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa quanto à intimação 

do executado, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1284558 Nr: 3110-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A
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 NOTA A PARTE EMBARGANTE: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

NOTA A PARTE EMBARGADA: 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.: 861365 Nr: 2819-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CORREA DA SILVA CARRION, 

KHARRION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Considerando que a parte 

executada satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo 

EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. 

Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo 

executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123119 Nr: 20090-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009242-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1009242-64.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

6.079,87; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação 

Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

URBANO SANTANA O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 29 de março de 

2018. Atenciosamente, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000442-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS DA SILVA BARROS Vistos 

e etc. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa 

para R$ 16.258,22, isto porque em ações de busca e apreensão o valor 

da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que 

proceda ao recolhimento das custas complementares em cinco (05) dias, 

nos termos do art. 290, do CPC/2015, bem como, para promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

cinco (05) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de janeiro de 2017 Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019563-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO MALAGUTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1019563-61.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

822.096,60; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BUSCA E APREENSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE EDUARDO MALAGUTI O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar sobre certidão 

negativa CUIABÁ , 30 de março de 2018. Atenciosamente, ANGELICA 

CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019734-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRLANNE GURGEL DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1019734-52.2016.8.11.0041 AUTOR: SYRLANNE GURGEL 

DE CARVALHO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. PROCESSO CONCLUSO 

PENDENTE DE IMPULSO PROCESSUAL PELA SECRETARIA. Sobre a 

proposta de pagamento pela Autora (ID. 5585432), intime-se o Banco 

Requerido à manifestação em quinze (15) dias. Ressalte-se que em sede 

de recurso de agravo de instrumento, os benefícios da Justiça Gratuita 

foram outorgados à Autora (ID. 5606369). Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 27 de março de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009053-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

MARSIO HENRIQUE PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009053-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME, 

MARSIO HENRIQUE PIMENTA Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 27 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009267-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DIANE MARIA ZAMAR TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009267-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: SR CONSULTORIA E TREINAMENTO 

EMPRESARIAL LTDA - ME, DIANE MARIA ZAMAR TAQUES Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. APÓS, CERTIFIQUE-SE E 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 27 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009338-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009338-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO, 

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO Vistos. Processo pendente 
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de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 

quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 28 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008877-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1008877-10.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RAMOS DE 

FIGUEIREDO RÉU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos. Defiro ao Autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. No mais, para analise de tutela antecipada, 

é imprescindível que a parte Requerente forneça os elementos de 

convicção do Juiz, que não deve eximir-se da cognição prévia para exame 

da viabilidade jurídica da tese e a probabilidade de ocorrência dos fatos. 

Desta feita, nos termos do art. 320, do CPC/2015, deve em quinze (15) 

dias, emendar a inicial para trazer aos autos o contrato objeto da revisão, 

sob pena de indeferimento desta. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 

de março de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009477-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EXECUTADO)

DARWIN ARIEL SILES MALDONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009477-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN, DARWIN 

ARIEL SILES MALDONADO Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. A Secretaria certifique-se o correto recolhimento 

das custas e taxa judicias, confrontando-se o valor atribuído à causa e os 

dados das respectivas guias, promovendo-se os atos pertinentes caso 

incorretos, por meio de ato ordinatório. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de 

março de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009492-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009492-97.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: B R AUTOMOVEIS LTDA - ME, PAULO 

SERGIO MACIEL MARTINS Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de março de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009487-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009487-75.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - 

ME, JANAINA DE FIGUEIREDO, THATIANE TEIXEIRA FEITOSA Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009829-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FRANK DE ALMEIDA MEZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009829-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

IGOR FRANK DE ALMEIDA MEZZA Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 30 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009637-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO AGENCIA 3331 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009637-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PLATINIUM 

CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

A G E N C I A  3 3 3 1  V i s t o s .  P R O C E S S O  P E N D E N T E  D E 

RECOLHIMENTO/VINCULAÇÃO DE CUSTAS E TAXA JUDICIAIS. Deve o 

Autor promover o efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa 

judicial em cinco (05) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 30 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009849-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM CALAZANS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1009849-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: MIRIAM CALAZANS DOS SANTOS 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 31 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1010178-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010178-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

INTERMEDIUM SA REQUERIDO: NIVALDO SANCHES SANTIAGO Vistos. 

Processo pendente de recolhimento das custas e taxa judiciais. Trata-se 

de interpelação judicial proposta por BANCO INTERMEDIUM S/A em face de 

NIVALDO SANCHES SANTIAGO. Narra o Interpelante que o Interpelado 

encontra-se em mora com dever contratual, qual seja: o pagamento das 

parcelas de financiamento concedido. Por esta razão, alega ser 

necessária sua interpelação para purgar a mora do débito conforme 

planilha de débito, em cartório, sob pena de haver a consolidação 

extrajudicial da propriedade objeto de alienação fiduciária. Pois bem. 

Segundo expressamente autoriza o artigo 727 do CPC/2015, poderá o 

interessado interpelar o Requerido (constituí-lo em mora), para que faça 

ou deixe de fazer o que o Requerente entenda ser de seu direito. Eis a 

redação do artigo 727 do novo CPC: Art. 727: Também poderá o 

interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726, para que faça ou 

deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Desta feita, 

promova-se a INTERPELAÇÃO do Requerido, por oficial de Justiça, em 

conformidade com o art. 250, do CPC/2015 e caso, por duas vezes o 

oficial houver procurado o citando sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, vizinho, da 

citação por hora certa nos termos dos arts. 252 usque 254 do CPC/2015, 

tudo mediante certificação. Efetivada a notificação, entregue-se os autos 

ao Requerente nos termos do art. 729, CPC/2015. Ressalte-se que a 
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expedição do mandado de interpelação está condicionada ao devido 

recolhimento das custas e taxa judiciais, em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, CPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010186-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010186-66.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

SA RÉU: WILLYAN PHELIP GARCIA REIS Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento da diligência do oficial de justiça 

em quinze (15) dias (art. 290, NCPC) sob pena extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010001-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO BERGHAHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010001-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS RICARDO 

BERGHAHN RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Defiro ao Autor os 

benefícios da AJG. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do 

CPC/2015, CITE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias 

(art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1116007 Nr: 17031-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MIRANDA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Autos n.º 17031-68.2016.811.0041 – ID: 1116007

EMBARGOS A EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e paragrafo único, do CPC, entendo ser 

desnecessária ao deslinde da questão a produção de prova testemunhal 

e/ou pericial além das provas documentais colacionadas pelas Partes, 

ensejando in casu, o julgamento antecipado da lide.

 Mantenha-se o processo concluso para julgamento.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1165343 Nr: 38081-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DIAS GOMES ME, VALDINETH DIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DARCY CORREA 

BUSSIKI, DERGAN BUSSIKI, ELIANA CÁSSIA IMBRIANI SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Autos nº 38081-53.2016.811.0041 – ID: 1165343

EMBARGOS DE TERCEIRO

 DESPACHO

Vistos.

Promova a citação dos Embargados elencados na certidão de fl. 376.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8479 Nr: 2850-97.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY CORREA BUSSIKI, DERGAN BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2850-97.1995.811.0041 – ID: 8479

EXECUÇÃO

 DESPACHO

Vistos.

Em dez (10) dias, o Credor apresente o demonstrativo de calculo com a 

evolução e atualização do saldo devedor.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769249 Nr: 22200-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 22200-75.2012.811.0041 – ID: 769249

EXECUÇÃO DE TITULO
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 DECISÃO

 Vistos.

Em se tratando de Execução de Título e visando evitar futuras arguições e 

nulidade, expeçam-se mandados de citação e demais atos executórios, 

nos termos do art. 249 e 829, § 1º, ambos, do CPC, para ser cumprido nos 

endereços indicados a fl. 149 e 173.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918708 Nr: 42534-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS 

E PEQUENAS EMPRESAS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - ME, 

CARLOS ALBERTO DA ROCHA, NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 42534-62.2014.811.0041 – ID: 918708

EXECUÇÃO DE TITULO

 DECISÃO

 Vistos.

Assegure-se a secretaria se existe no demonstrativo da pesquisa 

realizada via sistema Bacenjud (fl. 70-71) endereço diferente daquele que 

consta dos autos, se for o caso, expeça-se mandado de citação e demais 

atos executórios, nos termos do art. 249 e 829, § 1º, ambos, do CPC.

 Caso contrário, intime-se o Credor para em dez (10) dias viabilizar a 

citação dos Executados (art. 246, do CPC).

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794824 Nr: 1147-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTUR GUIMARÃES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE PIRES MACIEL - 

OAB:48300

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar acerca da impugnação aos cálculos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 999919 Nr: 23425-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, JOÃO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte embargada 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Vistos etc.

 Visando evitar controvérsia secundária a respeito da validade 

processual, escudada na alegação de cerceamento de defesa e violação 

do devido processo legal, determino que as partes sejam intimadas para 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as.

No mesmo prazo, intime-se o embargado para esclarecer à divergência 

ente a data de emissão do titulo em exame e a origem do debito perseguido 

na execução apensa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 3960-63.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMI ROBERTO PARISENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/O

 Autos n.º 26652 – Cumprimento de sentença

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fl. 227, determinando a penhora de dinheiro da 

executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução (fl. 234), nos termos do artigo 854, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383907 Nr: 19773-13.2009.811.0041

 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): NATANAEL BATISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:MT - 10095, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do item 15.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para mantê-lo suspenso pelo prazo requerido DE 60 

DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087167 Nr: 4812-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEITOSA & FEITOSA LTDA, WILMAR FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do item 15.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para mantê-lo suspenso pelo prazo requerido DE 

30DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTE O AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE O PEDIDO DE FLS. 

123/128

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 245519 Nr: 13468-18.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO - ME, 

ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Autos nº 13468-18.2006.811.0041 – ID: 245519

Ação de Repetição de Indébito

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se a parte Devedora para pagar o valor referente aos honorários de 

sucumbência indicado na planilha de fls. 217, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal 

interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, 

indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1130432 Nr: 23182-50.2016.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTE O AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE O PEDIDO DE FLS. 

129/134

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824853 Nr: 30892-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANTONIO DE 

MORAES DUARTE - OAB:15384/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAELA PASSO 

SILVEIRA BUENO, para devolução dos autos nº 30892-29.2013.811.0041, 

Protocolo 824853, 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.: 717612 Nr: 14069-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉZIO AUGUSTO 

TIERRE NUNES DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

14069-48.2011.811.0041, Protocolo 717612, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292275 Nr: 5657-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, 

HWDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292271 Nr: 5653-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES NEVES DE SOUZA BOTELHO, IDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE NOVA 

MUTUM - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292284 Nr: 5659-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, 

EMANUELA LUCIO MAHANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LINHARES FERREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292417 Nr: 5676-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, FANAVIA DOS 

SANTOS FUCUTA KOTARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE, DENIS THOMAZ 

RODRIGUES - OAB:DEFE. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292435 Nr: 5682-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DA SILVA BARBOSA, TDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292436 Nr: 5684-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO JOSÉ RIBEIRO, JLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292556 Nr: 5707-13.2018.811.0041

 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: RENATO SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CHRISTINA VERAS 

OTACIO MONTEIRO/ DEFENSORIA - OAB:DEFENSORA PÚBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5707-13.2018.811.0041 – Cód. 1292556

Recebida em Gabinete às 21h55min.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA proposta 

por RENATO SILVA ARAUJO, em face de ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, postulando, in limine: que o Autor seja transferido 

para Hospital que disponha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ao 

argumento de que foi diagnosticado com “Flutter e Fibrilação Atrial (CID 

148) – Distúrbio Grave de Coagulação, com Quadro de FA 

Descompensado + ICC + Troa Valvar Metalica, RN1 10 Devido Marevan, 

Litiase Renal, Hematuria Hematemese”, necessitando que a medida seja 

cumprida com urgência.

Segundo os relatos da inicial, o requerente encontra-se internado na Sala 

Vermelha do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, com a 

solicitação medica de ser transferido com urgência para UTI, já que seu 

quadro de saúde é gravíssimo.

 Aduz que, apesar do pedido ter sido feito em regime de urgência à Central 

Estadual de Regulação até o momento a vaga não foi disponibilizada, de 

forma que o paciente corre sério e iminente risco de morte, consoante 

relatório médico em anexo redigido pela medica que o assiste, Drª. Larissa 

Lara G. de Morais – CRM/MT nº. 8324 (copia anexa).

Colacionados à inicial vieram os documentos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Dado o adiantado da hora (22h20min - 29/3/2018) e a emergência que nos 

parece existir no caso em apreço delibero acerca do pedido liminar de 

tutela especifica de obrigação de fazer, devendo o feito ser encaminho ao 

NAT no expediente no dia seguinte (30/3/2018), para manifestação.

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia.

Pois bem.

Postula a parte autora seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

disponibilize leito de UTI em Unidade Hospitalar Publica ou Privada.

Os documentos acostados à inicial são suficientes para autorizar a 

concessão da liminar.

O relatório médico acostado evidencia o quadro grave de saúde que o 

paciente se encontra, diagnosticado com “Flutter e Fibrilação Atrial (CID 

148) – Distúrbio Grave de Coagulação, com Quadro de FA 

Descompensado + ICC + Troa Valvar Metalica, RN1 10 Devido Marevan, 

Litiase Renal, Hematuria Hematemese”, necessitando que a medida seja 

cumprida com urgência, correndo risco iminente de morte.

As previsões expressas na Constituição Federal e em inúmeros Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos consagrando o direito à saúde 

destinado a todos e dever do Estado independentemente da esfera de 

poder, atribui a obrigação de promover a implementação de políticas no 

sentido de efetivar o direito em apreço

Não se pode olvidar que o quadro de saúde do paciente é de urgência em 

razão do quadro de saúde grave e, ainda, da situação frágil, não podendo 

aguardar a sentença de mérito ou, ainda, a ordem de preferência da lista 

do SUS.

Saliente-se que o perigo da demora, in casu, obviamente pode acarretar 

prejuízos irreparáveis, como o óbito do requerente.

Neste diapasão, não é possível chegar à outra conclusão senão pela 

proteção da vida do paciente por meio da efetividade do direito à saúde, 

notadamente por sua supremacia frente a qualquer outro.

Ante ao exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, para DETERMINAR ao 

Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que:

a) disponibilizem ou custeiem, no prazo máximo de 6h (seis) horas, a 

transferência e permanência, do paciente RENATO SILVA ARAUJO, nos 

termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em leito 

de unidade de terapia intensiva hospitalar da rede pública, conveniada ou 

particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento 

Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de 

Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.080/90; 
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Portaria nº 1.695/94 SUS; Portaria SAS nº 55/99 e Resolução nº 61/2003 

da CIB, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório 

e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea;

b) intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Município de 

Cuiabá/MT, o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e o Diretor 

ou responsável pela Central de Regulação de Cuiabá, bem como o Diretor 

do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá para adotarem todas as 

providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da 

ordem judicial;

c) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos réus, 

imponho a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Ao Oficial de Justiça encarregado do cumprimento desta ordem judicial 

determino que acompanhe o cumprimento da ordem, diligenciando no 

prazo de 6h após a intimação para certificar acerca da efetiva 

transferência.

Cumprida a liminar, citem-se os réus, nas pessoas de seus 

representantes judiciais, para responderem a presente ação, no prazo 

legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 250, inciso II, e 344).

Nos moldes do art. 188, do CPC, determino que a cópia desta decisão 

sirva de mandado, cabendo ao Oficial de Justiça lançar sua certidão em 

folha separada.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Intimem-se.

 Cuiabá – MT, 29 de março de 2018, às 22h20min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 457311 Nr: 27653-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. N. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 

LTDA, ALFREDO NUNES NETO, LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES, 

AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTE A PARTE CREDORA SOBRE A MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA EM 5 DIAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937626 Nr: 53491-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Procedo à intimação do DR. ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB: 

3549 para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob 

pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 408574 Nr: 486-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAMPAIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que a intimação da decisão de fls. 189 não constou na 

publicação com advogado da parte executada com polo invertido portanto 

impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . Vistos 

etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos o recibo de venda do veículo objeto da controvérsia, sob pena de 

fixação de multa em caso de descumprimento.

Aportando ao feito o documento referenciado, encaminhem-se os autos à 

Contadoria Judicial para apuração do montante devido, observando os 

parâmetros estabelecidos na sentença prolatada às fls. 72/77.

Vindo aos autos o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031615-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1031615-89.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. AUTOR: CX CONSTRUCOES LTDA RÉU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos. Trata-se de ação de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE E REVISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA, proposta por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de BANCO 

SAFRA S/A, reclamando a Autora pela outorga de medida tutelar para 

suspensão de qualquer ato de consolidação da propriedade dos imóveis 

indicados na inicial em favor do Requerido, bem como baixa de anotações 

em órgãos de restrição ao crédito. Narra a Empresa Autora que firmou 

junto ao Banco Safra uma Cédula de Crédito Bancário n.º 002097817, com 

instrumentos aditivos e com cláusulas de garantia de alienação fiduciária 

que recaem sobre dois imóveis urbanos, inscritos nas matrículas n.º 

91.367 e n.º 98.171, ambas registradas do Cartório do 2º Ofício desta 

Capital, cujas avaliações totalizam a importância de R$ 2.900.000,00 – dois 

milhões e novecentos mil reais. Argumenta que nos contratos pactuados 

houve a cobrança de encargos abusivos,a exemplo da cobrança de 

comissão de permanência cumulada com juros compensatórios e 

moratórios, taxas de juros acima da taxa média de mercado, aplicação de 

CDB forçada e venda casada de seguro. Alega que extirpando-se dos 

contratos tais ilegalidades, o saldo devedor da referida operação seria de 

apenas de R$ 1.826.166,19 (um milhão, oitocentos e vinte e seis reais, 

cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos). Por estas razões, e 

por já ter efetuado pagamento substancial de seu débito junto ao Banco 

Requerido, em havendo garantia real avaliada em aproximadamente R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), montante bem superior ao débito 

contratual, reclama da necessidade de revisão dos contratos e da 

necessária suspensão dos atos expropriatórios para consolidação da 

propriedade dos imóveis ofertados em garantia de alienação fiduciária, 

evitando-se o eventual leilão extrajudicial destes. Como caução à medida 

tutelar reclamada, ofereceu o imóvel urbano: Área B-1, desdobrada de 

6.000 m², objeto da matrícula n.º 91.367, do 2º Ofícios de Cuiabá-MT, 

avaliado em R$ 4.200.000,00. Tratando-se do mesmo imóvel ofertado em 

garantia à operação alhures, contudo, avaliada pelo Requerido em R$ 

1.700.000,00. Com a inicial vieram anexados os documentos pertinentes à 

espécie. A Assistência Judiciária Gratuita à Autora foi concedida em sede 

de recurso de Agravo de Instrumento – ID. 11186051. É o relatório. 

DECIDO. Prima facie, necessário delimitar, preambularmente, os limites 

objetivos da lide, em especial aqueles que dizem respeito à tutela de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 177 de 569



urgência reclamada pela Autora: 1) reconhecimento das alegadas 

abusividades perpetradas no contrato de mútuo bancário, para tanto 

requerendo a suspensão os atos extrajudiciais para consolidação da 

propriedade dos imóveis dados em garantia contratual por alienação 

fiduciária; 2) retirada ou baixa de restrição creditícia que possa haver em 

seu nome e 3) imediata exclusão da garantia de alienação fiduciária do 

imóvel objeto da matrícula n.º 98.171, do 2º Ofício de Cuiabá – MT, por 

excesso de garantia. Pois bem. A concessão da tutela provisória de 

urgência pleiteada tem caráter incidental e segue regras específicas que 

exigem análise própria e apartada a ser realizada analisando-se 

especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) com a 

constatação da verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica, perigo 

da demora (periculum in mora), para evitar-se dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, em suma, tutelar direito material, e a reversibilidade da 

tutela provisória satisfativa. Portanto, deve estar vinculada ao 

preenchimento cumulativo dos pressupostos legais referenciados para 

sua concessão in limine litis. Para concessão da medida tutelar de 

urgência, deve a parte postulante não apenas alegar, mas demonstrar 

inequivocamente a probabilidade do direito e a urgência demandada, que 

justifique a ocorrência de dano à postergar o exercício do contraditório ao 

demandado. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REFERENTES 

AO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO - ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO BANCO - 

REQUISITOSDO ART. 300 DO NCPC NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada 

pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do NCPC. 

No caso, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e 

da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos 

autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 

direito à suspensão da cobrança. 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. (AI 14077630420168120000, 3ª Câmara Cível, TJMS, 

Data de Publicação em 14/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO. 

PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 

do CPC/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de determinar a averbação da ação originária junto 

à matrícula de imóvel especificado na inicial. Necessidade de contraditório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068524644, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Publicado em 30/08/2016). Neste ínterim, 

constata-se que inexiste qualquer ilegalidade na conduta do Requerido em 

promover os atos para consolidação da propriedade dos imóveis 

oferecidos livremente pela Autora por meio de contratado com cláusula de 

garantia com alienação fiduciária, e que mormente, confessa a mora. 

Diante destas considerações, o que se verifica dos autos é que no 

contrato de empréstimo firmado pela Autora junto à Instituição Financeira, 

foram inseridas cláusulas na qual a Autor/Devedora ofereceu em garantia 

hipotecária com alienação fiduciária em garantia os imóveis registrados 

nas matrículas n.º 91.367 e n.º 98.171, ambas do Cartório do 2º Ofício 

desta Capital, nos termos da legislação cabível, qual seja: Lei n.º 9.514/97. 

Ademais, considerando que o contrato ora sub judice foi formalizado na 

modalidade “capital de giro” e não especificamente para aquisição, 

construção ou reforma de imóvel, cumpre-nos ressaltar que “Muito embora 

a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso 

ordenamento jurídico pela Lei n.º 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema 

Financeiro Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações 

relacionadas à aquisição de imóvel” (STJ, Resp. 1542275/MS, Relator 

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 

24/11/2015). Consecutivamente, pertinente a notificação da Autora pelo 

Requerido por meio de Cartório de Ofícios, para diante da situação de 

inadimplência, seja de uma prestação ou mais, purgar a mora, como na 

verdade o fez e admite a própria narrativa autoral. O Tribunal de Justiça 

deste Estado assim tem decidido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL 

DE GIRO – GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEGALIDADE – 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº. 9.514/97 – ARTIGO 22 – LEI Nº. 

11.481/07 – REFORMA DA SENTENÇA – CONTINUIDADE DO 

PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO. Embora inicialmente tenha a Lei nº. 

9.514/97 restringido a alienação fiduciária de coisa imóvel ao Sistema de 

Financiamento Imobiliário, com as inovações introduzidas pela Lei 

11.481/2007, o legislador possibilitou sua aplicação a outras operações, 

deixando de ter exclusivamente cunho social, conforme artigo 22, 

parágrafo § 1º. Portanto, havendo previsão legal na Lei da Cédula de 

Crédito Bancário quanto à instituição de garantia real do crédito concedido, 

bem como expressa previsão na Lei nº 9.514/97 quanto à possibilidade de 

sua aplicação por qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não 

vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, não há falar em ilegalidade 

da alienação fiduciária e de atos expropriatórios em caso de inadimplência 

contratual. (Ap 104414/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 25/07/2017) Registre-se que a Lei nº 9.514/97, que 

dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelece a 

possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por 

alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, 

com a prévia constituição em mora do devedor e averbação na matrícula 

do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor 

fiduciário, in verbis: "Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a 

dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos 

deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os 

fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4º 

Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, 

o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente 

Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três 

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7º 

Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a anuência do 

fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004)." "Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu 

nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de 

que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a 

alienação do imóvel." Ora, considerando que a própria Autora testifica o 

inadimplemento e não havendo comprovação de purgação da mora, não 

há que se falar em suspensão ou cancelamento da execução extrajudicial 

e transferência da propriedade do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - GARANTIA 

FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO BANCO NA POSSE E 

PROPRIEDADE DO IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO 

ARTIGO 273 DO CPC - GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL VINCULADA À 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - LEGALIDADE - 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº. 9.514/97 - ARTIGO 22 - LEI Nº. 

11.481/07 - REFORMA DA DECISÃO - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO 

EXPROPRIATÓRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - 
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REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO CONFIGURADOS - 

RECURSO PROVIDO. Embora inicialmente tenha a Lei nº. 9.514/97 se 

restringido a alienação fiduciária de coisa imóvel ao Sistema de 

Financiamento Imobiliário, com as inovações introduzidas pela Lei 

11.481/2007, o legislador possibilitou sua aplicação a outras operações, 

deixando de ter exclusivamente cunho social. Inteligência do § 1º do 

art.22. Portanto, havendo previsão legal contida na Lei da Cédula de 

Crédito Bancário, quanto à instituição de garantia real do crédito 

concedido, bem como expressa previsão na Lei nº 9.514/97 quanto à 

possibilidade de sua aplicação por qualquer pessoa física ou jurídica, 

ainda que não vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, não há se 

falar em ilegalidade da alienação fiduciária e de atos expropriatórios em 

caso de inadimplência contratual. Verificada a regularidade do 

procedimento adotado pela Lei nº. 9.514/97 em Cédula de Crédito Bancário 

- Capital de Giro - inexiste no caso em comento a verossimilhança das 

alegações de posicionamento contrário, motivo suficiente para revogação 

da antecipação da tutela que suspendeu o procedimento extrajudicial. (AI 

58768/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL INADIMPLIDA - LIMINAR DE 

ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DA CREDORA FACE AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

APARÊNCIA DO BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS 

GENÉRICO - CÉDULA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 

9.514/1997 - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - 

EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL 

OFERTADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO 

CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA 

GARANTIA - RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da medida cautelar, 

é necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. O ajuizamento de ação de 

prestação de contas, cujo pedido de contas é genérico, não tem o condão 

de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário 

celebrada que, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em 

título executivo. A Lei 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo 

ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, 

constituído em mora o devedor e não havendo sua purgação, o Oficial do 

Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, promovendo no prazo 

de 30 dias o público leilão para a venda do imóvel. A responsabilidade do 

co-devedor é solidária à do devedor principal e, assim, ele também 

responde em caso de inadimplência contratual. É válida da garantia real 

dada pelo co-devedor solidário, sendo que a alienação fiduciária em 

garantia pode ter por objeto bem que já integrava o seu patrimônio (súmula 

28, do STJ). Ausente a demonstração do fumus boni iuris, não há que se 

falar em concessão do pedido liminar em ação cautelar inominada. - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0145.12.072786-5/001, 

Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, 

julgamento em 10/10/2013, publicação da sumula em 22/10/2013) - Grifo 

nosso. Não se pode, diante da mera alegação unilateral, mesmo que diante 

de laudo elaborado extrajudicialmente pela Autora, suspender-se a 

cobrança de parcelas devidas e os consequentes efeitos da mora, como 

a inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito e 

consolidação da propriedade da garantia, pois livremente pactuada e 

confessada pela Autora. Esta intensão traduz severa limitação ao 

exercício de um legítimo direito do Credor, compreendendo-se que a 

inobservância desse temperamento desvirtua a finalidade e fragiliza os 

próprios pilares do contrato, que foram construídos a partir da boa-fé 

objetiva que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422). Esta pretensão 

subverte a legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente 

inadimplente para, na contramão do que originariamente se idealizara, 

premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias 

contratuais livremente pactuadas em favor do credor. Frise-se que para 

que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza 

jurídica sobre o direito avençado, há que se ter ao menos a aparência 

desse direito, e por isso, o juiz faz a apreciação da existência da 

pretensão autoral em um juízo prévio e não exauriente, o que na hipótese 

figura-se incompleta, pois além do contrato da Cédula Bancária n. 

002097817, a Autora requer o reconhecimento de instrumento aditivo a 

este, que não foi anexado a inicial, para igualmente submetê-lo a revisão 

judicial de eventuais ilegalidades. Essas exigências deverão comparecer 

aos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de 

que há, em cognição sumária que se faz, o direito que se propõe buscar. 

Soma-se a isto a circunstancia de que somente após o contraditório e 

apreciação de eventuais provas a serem produzidas, sobretudo no que 

diz respeito ao alegado excesso de garantia, será possível formar juízo de 

convencimento seguro sobre as questões controvertidas. Logo, sem 

maiores substratos probatórios que demonstrem o direito cristalino da 

parte Autora de ver suspensos os efeitos da mora advindas do contrato 

sub judice, convém que se aguarde um mínimo de contraditório, para, 

assim, propiciar maiores elementos para a formação de sua convicção, 

razão pela qual indefiro a tutela de urgência. Nos termos dos artigos 246, I 

e 248, ambos do CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida para responder, em 

quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 27 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)
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EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1008847-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EROTILDE DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Inobstante a 

distribuição e processamento do feito para esta Unidade Judiciária, esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 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. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010155-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

MULTI CREDITO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1010155-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CESAR TELES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MULTI 

CREDITO MT Vistos. Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade 

econômica do Autor, com renda mensal superior a R$ 8.888,91 (ID. 

5842539) e por não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 

taxa judiciais apesar de alegar, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto pois, a nova Lei Processual 

n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, verificando-se que nos autos inexiste pressupostos legais para 

concessão da gratuidade, ou seja, não há comprovação da alegada 

pobreza, entendo que o Autor não é insuficientemente capaz de arcar 

com as despesas processuais. Desta feita, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo ao Autor o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de pronto cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009455-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILDO JOSE SENE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1009455-70.2017.8.11.0041 AUTOR: VILDO JOSE SENE 

NUNES RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. Havendo desistência 

expressa do autor (ID. 5787869), Homologo o pedido de desistência para 

os fins do parágrafo único do art. 200 do CPC e julgo extinto o processo 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas eis que defiro ao Autor 

os benefícios da AJG. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 29 de março de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006432-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006432-19.2017.8.11.0041 AUTOR: NELSON CARLOS DA 

SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos a parte Autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (Documento ID. 

5766785). Desnecessária a anuência do requerido, eis que sequer citado 

no presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014841-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, tendo em vista ao cadastro de novos advogados bem 

como a Decisão no no Agravo de Instrumento interposto, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certidão 

negativa do Sr Oficial de Justiça, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028450-34.2017.8.11.0041

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:

CEZAR DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que apesar do endereço constar em zona 

limítrofes de bairros, o endereço está localizado no Bairro PEDREGAL 

desta feita impossibilita que o mandado seja remetido a Central de 

Mandados; assim sendo a fim de dar o devido prosseguimento ao feito, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007920-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA OLIVEIRA DA SILVA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007920-72.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ZILDA 

OLIVEIRA DA SILVA MAGALHAES DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá,, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007943-18.2018.8.11.0041

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:

KEILE TATIANE ALMEIDA LEONCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007943-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 75.301,45. Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Parte Ré: EXECUTADO: KEILE TATIANE 

ALMEIDA LEONCO Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007975-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE FIGUEIREDO CALEGARI (RÉU)

VILELA & CALEGARI LTDA - ME (RÉU)

KAMILLA VILELA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007975-23.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.967,20. Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: 

VILELA & CALEGARI LTDA - ME, FABIOLA DE FIGUEIREDO CALEGARI, 

KAMILLA VILELA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011565-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECORAR COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTESANATOS EIRELI - ME 

(RÉU)

GILBERTO CLEMENTE SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011565-42.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 108.303,34. Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

DECORAR COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTESANATOS EIRELI - ME, 

GILBERTO CLEMENTE SANTOS Despacho Vistos etc. Intime-se o autor 

para manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de 

Justiça junto ao ID 9026615, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo adotar 

medidas visando o andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007919-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007919-87.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 103.500,00. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: CARAMORI 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008421-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTENIO FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008421-26.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 53.088,48. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: RUTENIO FONTES Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008450-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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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:

MARIA SOCORRO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008450-76.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 3.168,13. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA SOCORRO DE 

MIRANDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008461-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CINTIA LEITE RODES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008461-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 24.702,46. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Parte Ré: ANGELICA CINTIA LEITE RODES Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085229 Nr: 3902-93.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON MARCOS LAGARIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

(...)

Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, imediatamente, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996940 Nr: 22129-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, NAISE GODOY DE 

CAMPOS SILVA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 20/07/2018.

II – Defiro o pedido junto às fls. 147/153 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o requerente 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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1016872 Nr: 30506-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIBER TRANSPORTES LTDA ME, AIRTON 

LUIZ KAIBER, NEUSA LEVANDOKI KAIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora Banco Bradesco S/A, para trazer aos autos cópia 

da petição de acordo de fls. 68/71, ante a ausência da assinatura da 

executada Neusa Levandoki Kaiber, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem 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.: 1083190 Nr: 3040-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 23/10/2023.

II – Defiro o pedido junto às fls. 46/48 e 49/52, suspendo o presente feito 

até o cumprimento da avença.

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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769888 Nr: 22886-67.2012.811.0041

 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: ADRYANI GRASIELY DOURADO DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 201.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 750274 Nr: 1988-33.2012.811.0041

 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: JOILSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 75/76.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Expeça-se alvará dos valores depositados na Conta Única, extrato de fl. 

83, em favor do requerente, na forma indicada à fl. 78, com os 

rendimentos creditados no período.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393145 Nr: 28567-23.2009.811.0041

 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: MARINA MARIA DE BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A, MAURO AUGUSTO 

LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4338-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 192/193 e 196.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777386 Nr: 30747-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SILVESTRE REINALDO ME, THIAGO 

SILVESTRE REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 92/94.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará dos valores depositados na 

Conta Única, extrato de fls. 96, em favor do banco exequente, na forma 

indicada à fl. 100-v, com os rendimentos creditados no período.

 Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389390 Nr: 24783-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETHE ROSA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 12/12/2020.

II – Defiro o pedido de fls. 42/43 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.: 1147184 Nr: 30488-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE BRASILIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYO FREDERICO DA COSTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCELO SOTOPIETRA - OAB:149079/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 15/12/2019.

II – Defiro o pedido de fls. 40/41 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.: 773032 Nr: 26162-09.2012.811.0041

 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): EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 79/80.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891043 Nr: 23930-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO URBANO POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos em Correição.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 129/131.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa 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.: 829044 Nr: 34879-73.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA

 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: Fernando Barbosa - 

OAB:OAB-SP 188345

 Vistos etc.

I – Indefiro por ora o pedido de fls. 45/47, tendo em vista que no acordo 

juntado aos autos às fls. 41/44 constam as assinaturas de ambas as 

partes, não havendo como reconsiderá-la como pretende o requerente.

II – Intime-se pessoalmente o requerido (via postal com AR) para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do mencionado 

acordo.

III – Após, manifeste-se o requerente em igual prazo.

Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028189 Nr: 35892-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN MAYARA APARECIDA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

45/50) às fls. 51 e diante da apresentação das Contrarrazões ao referido 

recurso às fls. 52/56, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1061130 Nr: 51483-41.2015.811.0041

 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: LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEY PEREIRA RIBEIRO, BANCO TRIÂNGULO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP

 Vistos em Correição.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 77/78.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia do 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.: 399980 Nr: 32808-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. HARDMAN MEDINA E CIA LTDA - EPP, 

MARCELO JOSÉ HARDMAN MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 61/62.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808754 Nr: 15231-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME, THIAGO MOREIRA DE PAULA 

SILVA, DIEGO PAULA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 
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acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 109/110.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099964 Nr: 10549-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI 

OLIVEIRA - OAB:OABMT 2.669A

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 22/12/2021.

II – Defiro o pedido junto às fls. 69/70 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do referido acordo. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente para informar acerca 

do cumprimento do acordo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774439 Nr: 27639-67.2012.811.0041

 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: ÉDER SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/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 13.431-8

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que as partes, após a prolação da 

sentença, vieram aos autos informar a composição de acordo fls. 

145/146.

Assim sendo, Homologo por sentença, para que surta seus devidos e 

legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 

145/146.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117438 Nr: 17659-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SOUZA MARTINS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 941995 Nr: 55745-68.2014.811.0041

 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): EDVERCI DA SILVA IRALA, BRUNO HENRIQUE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

 II – Compulsando definitivamente os autos, constato que ambos os 

executados compareceram aos autos outorgando poderes à sua patrona 

(fls. 73 e 74-v), assim dou por citado ambos os Executados, Edverci da 

Silva Irala e Bruno Henrique da Silva.

III – Às fls. 107/108 apenas firmaram acordo o exequente e o executado 

Edverci. Tendo em vista que o acordo tem como ultima parcela 25/10/2018, 

suspendo o presente jeito a mencionada data.

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do referido acordo.

IV – Decorrido o prazo, independente de novo despacho, intime-se o 

exequente parar dar andamento ao feito, informando acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891043 Nr: 23930-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO URBANO POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 129/131.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1061130 Nr: 51483-41.2015.811.0041

 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: LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEY PEREIRA RIBEIRO, BANCO TRIÂNGULO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 
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OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 77/78.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia do 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.: 784126 Nr: 37901-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 64/73.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1070319 Nr: 55542-72.2015.811.0041

 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: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 74.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

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.: 374661 Nr: 11023-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COURY & CIA LTDA - ME, RENATO COURY

 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.O Banco Itaú S/A, devidamente qualificado e representado, nos 

autos da ação de execução por quantia certa movida em face R. Coury 

Cia. Ltda - Me e Renato Coury, interpôs, às fls. 70/71, Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes contra a sentença proferida às fls. 

68/69, sugerindo que o decisum impugnado partiu de “premissa 

equivocada”, bem como que foi prolatado em desobediência ao princípio 

do contraditório, culminando em cerceamento de defesa, razão pela qual o 

prosseguimento do feito após a desconstituição da sentença seria medida 

que se impõe.Com supedâneo no artigo 1.024 do Código de Processo Civil, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.O 

recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada 

às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou 

com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la 

a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide 

restem negligenciados.No respectivo caso, o embargante sustenta que a 

sentença impugnada “partiu de premissa equivocada”, tendo em vista que 

a comprovação da desídia do autor em promover a citação do réu seria 

requisito inafastável para o ensejo da prescrição intercorrente, além de 

sugerir que o pronunciamento judicial incorreu em afronta ao contraditório, 

posto que não fora oportunizado à parte que se manifestasse sobre a 

ocorrência da prescrição.Primeiramente (...) De qualquer modo, tendo em 

vista que o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer 

dos vícios elencados no artigo 1.022 do diploma processual civil, 

limitando-se a rediscutir os fundamentos do julgado proferido por este 

Juízo, a rejeição do recurso em comento é medida que se impõe.Esse, 

aliás, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:(...)Portanto, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado por 

este Juízo, REJEITO os embargos de declaração aviados pelo 

exequente.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 400874 Nr: 33641-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIDENCI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

CÉLIA REGINA TERRONE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O Banco Itaú S/A, devidamente qualificado e representado, nos 

autos da ação de execução por quantia certa movida em face Decidendi 

Comércio de Roupas Ltda-ME e Celia Regina Terrone, interpôs, às fls. 

63/64, Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra a 

sentença proferida às fls. 60/62, sugerindo que o decisum impugnado 

partiu de “premissa equivocada”, bem como que foi prolatado em 

desobediência ao princípio do contraditório, culminando em cerceamento 

de defesa, razão pela qual o prosseguimento do feito após a 

desconstituição da sentença seria medida que se impõe.Com supedâneo 

no artigo 1.024 do Código de Processo Civil, vieram-me os autos em 

conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.(...) Portanto, ante a 

ausência de qualquer vício a ser sanado por este Juízo, REJEITO os 

embargos de declaração aviados pelo exequente.Servirá a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 451687 Nr: 23907-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO GRANDE AUTO CENTER LTDA - ME, LUZIA 

RESPLANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O Banco Itaú S/A, devidamente qualificado e representado, nos 

autos da ação de execução por quantia certa movida em face Rio Grande 

Auto Center Ltda Me e Luzia Resplandes da Silva, interpôs, às fls. 57/58, 

Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra a sentença 

proferida às fls. 55/56, sugerindo que o decisum impugnado partiu de 

“premissa equivocada”, bem como que foi prolatado em desobediência ao 
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princípio do contraditório, culminando em cerceamento de defesa, razão 

pela qual o prosseguimento do feito após a desconstituição da sentença 

seria medida que se impõe(...), Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018)Portanto, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado por 

este Juízo, REJEITO os embargos de declaração aviados pelo 

exequente.Servirá a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1079312 Nr: 1069-05.2016.811.0041

 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): ROSIMAR LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Banco Honda S/A devidamente qualificado e representado, nos autos 

da ação de busca e apreensão, movida em face de Rosimar Lemes de 

Souza, apresentou às fls. 63, Embargos de Declaração da sentença 

proferida às fls. 62 dos autos, alegando a existência de erro material, 

pleiteando o acolhimento destes para sanar o erro material.

Atendendo ao comando do art. 537 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 ao suposto erro material constante 

na sentença proferida às fls. 62.

Argumenta o embargante que por um equivoco a petição juntada às fls. 

60, requerendo a desistência da ação, foi protocolizada erroneamente 

nesta demanda.

Compulsando os autos, verifico que a referida petição foi vinculada ao 

processo equivocadamente, bem ainda, constato que o nome da parte 

requerida e número do processo na petição de fls. 60, não correspondem 

a esta ação.

 Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, 

tenho que o pedido merece acolhimento.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos declaratórios, e 

REVOGO a sentença proferida às fls.62.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448048 Nr: 21674-79.2010.811.0041

 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): M F CARDINALI ME, MEIVE FRANZINI 

CARDINALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.HSBC Bank Brasil S/A devidamente qualificado e representado, 

nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em face de 

MF Cardinali ME e Meive Franzini Cardinali, apresentou às fls. 104/108, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 94/96 dos autos, 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório 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.” (...) que objetiva o embargante, por meio dos presentes 

embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento da 

sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível.Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão.Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 307040 Nr: 16181-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 

- ME, LUIZ CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.HSBC Bank Brasil S/A devidamente qualificado e representado, 

nos autos da ação monitória, movida em face de Carlinhos Comércio de 

Calçados LTDA e Luiz Carlos Padinha, apresentou às fls. 115/119, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 113/114 dos autos, 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório 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). (...) )O que objetiva o embargante, por 

meio dos presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que só será possível através do recurso 

cabível.Assim entendo que não há o que se aclarar na referida 

decisão.Com essas considerações, rejeito os embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo redistribuído.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para certificar o cálculo das 

custas processuais.

 Após, intime-se o autor para realizar o recolhimento dos valores devidos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800519 Nr: 6943-73.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CONCEIÇÃO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANA RABELO 

MESQUITA THEODORO - OAB:15.663

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834892 Nr: 40166-17.2013.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVALDO MARQUES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que não consta a opção CENTRO SUL, no Sistema de 

Guias, 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 no bairro CENTRO e/ou entrar em contato 

com a CENTRAL DE MANDADOS do Fórum da capital pelo fone (065) 3648 

6085, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939630 Nr: 54410-14.2014.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em~15/12/2017) requer de dilação de prazo ( 20 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021034 Nr: 32437-66.2015.811.0041

 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): TIAGO TEIXEIRA DA SILVA

 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 DE OLIVEIRA MOURA - 

OAB:20.379O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746564 Nr: 43776-61.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 149/152 

consubstanciados na quantia de R$ 6.000,00 sob pena de concordância 

tácita, para fins de sucumbência ante a decisão do Agravo de Instrumento 

de fls 134/139 e do contido na Súmula 450 do STF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 961265 Nr: 5341-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA MONTENEGRO STELLATO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145111 Nr: 29680-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o Termo de Penhora e certidão para providenciar as devidas 

averbações, bem como depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça ( mandado de AVALIAÇÃO, IMÓVEL localizado no bairro 

GOIABEIRAS) e intimação da Penhora dos executados ( Bairro Goiabeiras 

end. fls 42) comprovando nos autos do depósito das referidas diligencias 

_ 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 e ainda
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1227379 Nr: 13910-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINA SHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução da deprecata no estado em que se 

encontra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141227 Nr: 27938-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O T C COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência de fls 68,69,70,71,72 e 73.sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1144501 Nr: 29401-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAURO MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte embargante sobre a Impugnação aos Embargos à Execução 

e documentos, fls. 309/318, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843378 Nr: 47302-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 111.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 151355 Nr: 5664-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTERFRAM TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO MARIÁ BUENO - 

OAB:24.696/PR, JOYCE DE PAULA - OAB:73266/SP, Luiz Augusto 

Teixeira de Carvalho Bruno - OAB:24554/SP, MARCOS TOMAS 

CASTANHA - OAB:4575, PAULO NOGUEIRA - OAB:1.132/AC

 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 executada para apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, ante a petição de renúncia dos procuradores anteriormente 

cadastrados datada em 13/02/2017 nos termos o art.112§ 1 º do NCPC.a 

fim de evitar a arguição de nulidade futura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 307599 Nr: 16734-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação da contadoria de fls 429, sob pena 

de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 705667 Nr: 166-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMISSON QUEIROZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

23/11/2017) requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761746 Nr: 14235-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GENES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14.974/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao contido na petição de fls 213/230 bem como quanto aos documentos 

em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 365516 Nr: 3656-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ YUZI KAWAKAMI, JOSIANE PINHEIRO DE 

SOUZA KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 388046 Nr: 23706-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o Termo de Penhora e certidão para providenciar as devidas 

averbações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098717 Nr: 10059-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837799 Nr: 42545-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132112 Nr: 23922-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA E BOTELHO LTDA-ME, IVANILDE DE 

ARRUDA BOTELHO, ADRIANO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1097928 Nr: 9657-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - ME, HELTON SINGALIA LOPES, JOSE DOS REIS 

LOPES, MARINEZ SINGALIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia, em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057714 Nr: 49871-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345907 Nr: 16062-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D. SPASSINI - ME, MARIA DULCELINA 

SPASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia, em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710280 Nr: 3226-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 205/208 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 299676 Nr: 13069-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT, ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 299655 Nr: 13074-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT, ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020304 Nr: 32087-78.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B SOLUÇÕES ACADEMICAS LTDA, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, LUCIANO MIDON NORONHA CAMPOS 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução dos AR de CITAÇÃO de fls.132 e 133, devolvida 

pela ECT pelo motivo "ASSINATURA DIVERSA DA PARTE CITANDA" e 

''AUSENTE'', no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1077293 Nr: 58782-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA FARIAS PALEARE, ELOIR HENRIQUE 

PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, em relação ao requerido Eloir 

Henrique Paleare, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1140738 Nr: 27714-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OALES RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a intimação requer o endereço atualizado do 

executado, constando na petição apenas o endereço da parte exequente, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 
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§1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938055 Nr: 53681-85.2014.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias para se 

manifestar quanto à certidão de fl. 57, no qual informa que: “não foi 

possível efetuar a busca e apreensão do veículo descrito no mandado, 

pois na Rua Juara não existe quadra 16, somente quadras 19 e 20 ”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801363 Nr: 7794-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o Termo de Penhora e certidão para providenciar as devidas 

averbações, bem como para depositar a diligência para condução do 

Oficial de Justiça( mandado de AVALIAÇAO) comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361319 Nr: 31388-34.2008.811.0041

 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): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT - ME, 

RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.HSBC Bank Brasil S/A devidamente qualificado e representado, 

nos autos da ação monitória, movida em face de Ronaldo Pierre Uemura 

Perrot-ME e Ronaldo Pierre Uemura Perrot, apresentou às fls. 81/94, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 79/80 dos autos, 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório 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(...).Com efeito, vejo que a ação foi 

distribuída em dezembro/2008, a decisão inicial foi proferida em 

dezembro/2008 e os executados foram citados em agosto/2009.Nesse 

decurso de prazo, não houve a devida manifestação do exequente para o 

regular prosseguimento do feito e localização de bens, passiveis de 

penhora. Deixando ocorrer a prescrição intercorrente. Bem ainda, a 

possibilidade do reconhecimento de ofício da prescrição em relação a 

qualquer matéria objetiva exatamente conferir celeridade e eficiência à 

tramitação dos feitos.Portanto, havendo elementos suficientes para o 

convencimento do Juízo, não exigindo-se dilação probatória para a 

decretação da prescrição.Como é cediço, o instituto da prescrição tem por 

fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, 

fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do 

credor. (...) O que objetiva o embargante, por meio dos presentes 

embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento da 

sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível.Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão.Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1134545 Nr: 24897-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES - EPP, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, EDSON VIEIRA DOS 

SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a parte exequente devidamente intimada não indicou bens 

da parte devedora que possam ser penhorados.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR) e seu patrono, via imprensa, para manifestar acerca do interesse 

no prosseguimento deste feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1051224 Nr: 47028-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOURA SILVA CONSULTORIA 

ME, ROSANGELA MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a parte exequente devidamente intimada não indicou bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, bem como acerca da 

consulta de bens.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR) e seu patrono, via imprensa, para manifestar acerca do interesse 

no prosseguimento deste feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994118 Nr: 20565-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JULIO DE CHAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a parte exequente devidamente intimada não indicou bens 

da parte devedora que possam ser penhorados.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR) e seu patrono, via imprensa, para manifestar acerca do interesse 

no prosseguimento deste feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 192 de 569



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 430703 Nr: 11284-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DE A O SILVA - ME, MARILENE CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Tendo em vista o lapso temporal entre a protocolização da petição que 

requer a "dilação de prazo" e a presente data, impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para cumprir o item II da decisão de fl. 176, 

trazendo os documentos ali assinalados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de remessa dos autos ao perito contábil no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808243 Nr: 14714-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABORDA DA SILVA & MAGALHAÊS LTDA- 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704941 Nr: 39605-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISIO LEITE BORGES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 238.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004204-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004204-37.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00. Tipo: Cível; Espécie: 

MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: ROBERSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de 

abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027613-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027613-76.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.800,63. Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, LIMINAR, PROVAS]. Partes do 

processo: Parte Autora: SEBASTIAO CATARINO BRANDAO Parte Ré: 

BANCO BRADESCARD S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. 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. Diante do interesse das partes na produção de prova 

oral, entendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos 

fatos a que alude o pedido inicial. Diante disso, designo o dia 15/05/2018, 

às 14:30 horas, para audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

partes pessoalmente (via postal, com AR), inclusive para depoimento 

pessoal, seus patronos e as testemunhas oportunamente arroladas. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000875-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLINY KELLE SEABRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000875-17.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.163,99; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: 

REQUERIDO: KEROLINY KELLE SEABRA SILVA Sentença Vistos etc. 

Banco Honda S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Keroliny Kelle Seabra Silva, no entanto, requereu a desistência do feito 

junto ao ID 12473095. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004656-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004656-47.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.744,10. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: RAFAELA 

FERNANDES DE ALMEIDA Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, em face de 

Rafaela Fernandes de Almeida, no entanto, requereu a desistência do feito 

junto ao ID 12471913. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção 

ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia 

ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1137620 Nr: 26393-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUTORA 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO OTILIO WIEGERT 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.871

 Vistos etc.

Na Ref. 29 foi deferida a inversão do ônus da prova, o processo foi 

saneado e as partes intimadas para indicarem as provas a serem 

produzidas.

O Ministério Público postulou a produção de prova oral (Ref. 36).

A parte Ré nada se manifestou (Ref. 38).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que a prova oral requerida pelo Parquet tem o objetivo de 

comprovar os fatos narrados na exordial, deve ser deferida a pretensão.

Ante o exposto:

a) Defiro o depoimento pessoal da parte ré, na pessoa dos representes 

legais, bem como a oitiva de testemunhas postuladas pelo Ministério 

Público, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 4 de junho de 2018, às 14h;

 b) Determino que o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas (Art. 450 do CPC). As testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Estadual deverão ser intimadas, nos 

moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a 

advertência de que o não comparecimento à audiência de instrução e 

julgamento, sem motivo justificado, será conduzida e responderá pela 

despesa do adiamento (art. 455, §5º, do CPC);

c) Intime-se a Ré, na pessoa de seus representantes legais, para 

depoimento pessoal, nos termos do §1º do art. 385 do CPC;

d) No caso de testemunha servidor público ou militar, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC;

e) Deverá a(o) Senhor(a) Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomada, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1018349 Nr: 31101-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FILIPE XARIVER RIBEIRO (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:19465/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos etc.

As preliminares foram afastadas, o processo saneado e as partes 

intimadas para indicarem as provas a serem produzidas (Ref. 47).

A Defensoria Pública manifestou não ter prova a produzir (Ref. 55).

A Concessionária de Água e Esgoto de Cuiabá – CAB postulou pela 

produção de prova oral (Ref. 57).

O Município de Cuiabá permaneceu com carga dos autos pelo período de 

30/11/2016 a 11/12/2016 e nada requereu (Ref. 61).

O Ministério Público, atuando na condição de fiscal da lei, informou não ter 

prova a produzir (Ref. 70).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que a prova oral requerida pela Ré Concessionária de Água 

e Esgoto de Cuiabá – CAB tem o objetivo de comprovar fato impeditivo do 

direito da Autora, a pretensão deve ser deferida.

Ante o exposto:

a) Defiro a oitiva de testemunha postuladas pela Concessionária de Água 

e Esgoto de Cuiabá – CAB, por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia de de 2018, às 14h;

 b) A Ré Concessionária de Água e Esgoto de Cuiabá – CAB deverá 

informar e/ou intimar sua própria testemunha (Ref. 57) acerca desta 

audiência, nos moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 

do CPC, ficando ciente de que a inércia importará desistência da inquirição 

de sua testemunha (art. 455, §3º, do CPC);

 c) Deverá a(o) Senhor(a) Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes 

da audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomada, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior
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 Cod. Proc.: 1156401 Nr: 34439-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT, Sérgio Henrique Cabral Sant`ana - OAB:266742/SP, 

WAGNER WILSON DEIRÓ GUNDIM - OAB:OAB/SP 356.265

 Vistos etc.

Foi reconhecido que a coisa julgada albergará os limites do Estado de Mato 

Grosso, o ônus da prova foi invertido em favor do Ministério Público, o 

processo foi saneado e as partes intimadas para indicarem as provas a 

serem produzidas (Ref. 37).

As Rés Anhanguera Educacional Ltda. e Anhanguera Educacional 

Participações S.A. requereram a produção de prova oral (Ref. 43).

O Ministério Público postulou a oitiva de testemunhas (Ref. 45).

É o relato do necessário. Decido.

A prova oral requerida pelas partes devem ser deferidas a fim de 

corroborar com a busca da verdade real.

Ante o exposto:

a) Defiro a oitiva de testemunhas postuladas pelas partes, por 

conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de 

junho de 2018, às 14h;

 b) Determino que o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas (Art. 450 do CPC). As testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Estadual deverão ser intimadas, nos 

moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a 

advertência de que o não comparecimento à audiência de instrução e 

julgamento, sem motivo justificado, será conduzida e responderá pela 

despesa do adiamento (art. 455, §5º, do CPC);

c) Determino que as Rés Anhanguera Educacional Ltda. e Anhanguera 

Educacional Participações S.A., no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

o rol de testemunhas (Art. 450 do CPC). Deverão estas informar e/ou 

intimar suas próprias testemunhas acerca desta audiência, nos moldes do 

disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, ficando cientes de 

que a inércia importará desistência da inquirição de suas testemunhas 

(art. 455, §3º, do CPC);

 d) Deverá a(o) Senhor(a) Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes 

da audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomada, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1110514 Nr: 14891-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ELIANE LEMES DA ROCHA IDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16389/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Ante o exposto, no que tange à ação principal, postergo a análise das 

contestações e manifestações de prova para depois das diligências a 

serem realizadas na reconvenção;No tocante à reconvenção interposta 

pela ré Eliane Lemes da Rocha Ida:a)- Determino que o Cartório Distribuidor 

proceda-se o necessário, nos termos dos artigos 286, parágrafo único do 

CPC cc 620, II, 1.028, §6º e 1.203, II, da CNGC, apresentando no processo 

o cálculo das custas judiciais;b)- Em seguida, determino que a reconvinte, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. c)- 

Concretizadas as determinações, retornem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1134436 Nr: 24854-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, 

MARIA HELENA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, GUSTAVO DI ANGELLIS D SILVA ALVES - 

OAB:OAB-DF 40.561, LÉO DA SILVA ALVES - OAB:7621/DF, PATRYCK 

DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, diante 

da flagrante inconstitucionalidade, para declarar a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a permanência da requerida Maria Helena de 

Figueiredo no serviço público, ao transformar seu emprego em cargo 

estatutário (Ato OMD 027/90); e ainda, declarar nulo todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

progressão, incorporação, em especial o Ato nº. 597/2003 que a 

enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental da 

AL/MT. Condeno a requerida Maria Helena de Figueiredo ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o 

Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma 

vez que são isentas. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, 

o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Maria Helena de 

Figueiredo, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e 

decorrente do Ato OS/MD/027/90, que a estabilizou no serviço público, 

sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação 

acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1258588 Nr: 23849-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE COMODORO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO, ROGERIO 

GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES DE 

FREITAS - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, do 

CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB/MT 16.240 a devolver em Juízo os 

autos 23849-02.2017.811.0041 - Cód. 1258588, no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do 

art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior
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 Cod. Proc.: 736142 Nr: 32544-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON HENRIQUE KALINOWSKI, IDELSON ALAN 

SANTOS, FRANCISCO ALVES DE SA, FERNANDO ANTONIO DE SOUZA 

BEMERGUY, JOSE GERALDO VASCONCELOS BARACHUY, RONALDO 

PEREIRA DE SOUSA, OTÁVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES, LUCIANO 

ALVES, IRENE ALVES PEREIRA, CICERO RAINHA DE OLIVEIRA, 

NORMANDO CORRAL, ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA, 

MARILENE MENDES DA SILVA, SILVANO CARVALHO, CLÓVIS ANTONIO 

PEREIRA FORTES, JOSÉ ANTONIO DE ÁVILA, SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR-MT, JULIANO MUNIZ CALÇADA, 

HOMERO ALVES PEREIRA, FLAVIO TEIXEIRA DUARTE, ROSANGELA DE 

OLIVEIRA ALVES, DALVINA ALMEIDA RIOS VIEIRA, NATALINO MARCIO 

VIANA DA COSTA, VERA LUCIA SAMPAIO LEITE, GERALDO CONTIJO 

RIBEIRO, LK EDITORA E COM. DE BENS EDITORIAIS E AUTORAIS LTDA, 

TEXTO E MIDIA EDITORA DE COMUNICAÇÃO LTDA, FUNDAÇÃO FRANCO 

BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - FUBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, ANTONIO SAGRILO - OAB:14.380, ARY CÉSAR 

RODRIGUES - OAB:28.988, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, CELEIDE FARIAS - OAB:6823, CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10.282-MT, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

EVANDRO CORRAL MORALES - OAB:7641-B/MT, FERNANDA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:, FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO 

- OAB:12.038, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7.285-MT, IRIA 

MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, LEIDSON FARIAS - OAB:699, LUCIANO ARAUJO 

RAMOS - OAB:, LUCIMAR DE SOUZA RIOS - OAB:, MARCOS CESAR 

MINUCI DE SOUZA - OAB:OAB/MT 129397, OTAVIO ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:21556, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14.712/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, THÉLIO FARIAS - OAB:9162

 Vistos etc.

Ante o falecimento do réu Homero Alves Pereira, o processo foi suspenso 

(fls.2089/2091).

O Ministério Público requer a habilitação da Sra. Irene Alves Pereira, na 

condição de representante do espólio de Homero Alves Pereira (fl.2100).

É o relato do necessário. Decido.

a)- Cite-se a Sra. Irene Alves Pereira para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se;

b)- Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, impugnar. Caso contrário, retornem-me os autos 

conclusos.

c)- No mais, o processo permanecerá suspenso até o trânsito em julgado 

da sentença de habilitação, sendo vedado a prática de qualquer ato 

processual que não seja a respeito do mencionado procedimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 735750 Nr: 32137-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHK, IAS, FADS, FADSB, JGVB, RPDS, OBNB, 

LA, IAP, CRDO, NC, ACCDS, MMDS, SC, CAPF, JADÁ, JMC, HAP, FTD, 

RDOA, DARV, NMVDC, VLSL, GCR, LEECDBEEAL, TEMEDCL, FFBDPED-F

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548-MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCOS CESAR 

MINUCI DE SOUZA - OAB:OAB/MT 129397, NELSON BUGANZA JUNIOR 

- OAB:128870, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT, 

VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927, VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13975

 Vistos etc.

Ante o falecimento do réu Homero Alves Pereira, o processo foi suspenso 

(fls.2876/2879-v).

O Ministério Público requer a habilitação da Sra. Irene Alves Pereira, na 

condição de representante do espólio de Homero Alves Pereira (fl.2884).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que a pretensão de habilitação da representante do espólio 

de Homero Alves Pereira também foi requerida nos autos em apenso 

(processo n. 32544-52.2011.811.0041 – Cód. 736142), a fim de evitar a 

repetição de atos processuais, este processo deverá permanecer 

suspenso até que seja proferida sentença de habilitação no feito em 

apenso, ato este que será aproveitado nestes autos.

Ante o exposto, determino que o feito permaneça suspenso até o trânsito 

em julgado da sentença de habilitação a ser proferida no processo em 

apenso, sendo vedada a prática de qualquer ato processual.

Intime-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1004993-24.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que A.M.P.R. move contra José Aparecido Pereira de Souza, 

sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

"...12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE SOUZA 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13.Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

A.M.P.R. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, 

c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de 

inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS -Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025217-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RENATO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIANA PAULA PAZ DE MIRANDA OAB - MT9.759 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA LUANA DIAS DE ASSIS (RÉU)

RAYANE DIAS DE ASSIS (RÉU)

REINALDO RENATO DE ASSIS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1025217-29.2017.8.11.0041 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 os dados bancários da 

parte autora, a fim de seja expedido alvará eletrônico para transferência 

dos valores depositados em juízo. CUIABÁ, 1 de abril de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003003-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003003-10.2018.8.11.0041 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, 2 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023517-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMI ABADIAS MORAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (RÉU)

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: 

1023517-18.2017.8.11.0041 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, 2 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1047485 Nr: 45157-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWDSF, AADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Wagner Wender Freitas de Souza, CFP: 

728.960.271-49, RG: 13737539 SSP/ MT Filiação: Sinval Ilario de Souza e 

Gildete Maria Freitas Barbosa, data de nascimento: 18/12/1984, 

brasileiro(a), natural de Arenapolis-MT atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

Resumo da Incial:B.W.S.F , representdo por sua Genitora Ademara 

Aparecida dos Santos interpôs a presente ação de Execução de 

Alimentos contra Wwagner Wender Freitas de Souza, requerendo o 

pagamento do valor de 655,00 referente a parcela em atraso no mês de 

junho/2015 sendo atualizado em 25/04/2017 com o valor de 869,06, sob 

pena de penhora.

Decisão/Despacho:Código 1047485Vistos etc. Indefiro, por ora o pedido 

de fls.31v°, onde se requer a realização da citação do requerido por edital. 

Sabe-se que, a citação por edital é medida excepcional, sendo esta 

alternativa utilizada tão somente, após esgotadas as possibilidades de 

localização da parte requerida. Diante do exposto, determino: 1- 

Promova-se pesquisa, junto aos Sistemas conveniados, visando obter 

informações, em relação ao endereço do demandado.

 2- Oficie-se, o douto Ministério do Trabalho, requisitando-se informações, 

acerca da existência de eventual vínculo empregatício do requerido. Os 

autos permanecerão em gabinete, até que, a informação do endereço do 

requerido, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). 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 culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Notifique-se o zeloso Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:Osvaldina Delinda de Magalhães

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1032806 Nr: 37994-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MORAES DA SILVA, LUCIANO CARLOS DA 

SILVA, MERIELE MORAES DA SILVA, FRANCYELE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito, no prazo de 5 dias, acerca da resposta de ofício 

da Seges de fls. 86/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1110148 Nr: 14732-21.2016.811.0041

 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: IFDTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seu Advogado, para manifestar-se 

acerca da avaliação de fls. 91/92, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 711361 Nr: 4405-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, TATIANE 

PEREIRA BARROS PERROT - OAB:10.757/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito, no prazo de 5 dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 914092 Nr: 39576-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PACOLA NETO, MARIA LAISE PACOLA, 

AGDA CRISTIANE PACOLA, ELIZABETH REGINA PACOLA, HOLIVAR 

ANTÔNIO DA SILVA BRAGA, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, 

JUSSARA MARIA GRAPIGLIA, DIVINO DELIBERALLI, NEUZA VITALINO 

DELIBERALLI, AUREO DELIBERALLI, JOSÉ ANTONIO PACOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PACOLLA, LINDALVA 
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DAS GRAÇAS MONTEIRO PACOLLA, LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159/MT, EDENIR RIGHI - OAB:8.484, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, GABRIELA PAES 

LEMES PAIVA - OAB:OAB/MT 21650/O, HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, JOÃO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716 

-MT, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira - OAB:11985, TADEU 

TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seu Advogado, para efetuar o 

pagamento das custas referentes ao Formal de partilha e retira-los.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 336656 Nr: 7548-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CANDIDA DIAS DE FREITAS, L. D. F., 

LUCIANA CANDIDA DIAS DE FREITAS, I. D. F., G. D. F., A. C. D. F., BRUNO 

CHRISTY ALMEIDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAIR FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE REBELLO DOS SANTOS - 

OAB:14.967, BRUNO CHRISTY ALMEIDA FREITAS - OAB:OAB/DF 36106, 

BRUNO CRHISTY ALMEIDA FREITAS - OAB:OAB/DF 36106, SANTIAGO 

GARCIA SANCHES - OAB:OAB/MS 12760-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para efetuar 

o pagamento das custas referentes ao Formal de partilha e retira-lo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 952436 Nr: 1197-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA - OAB:DF/33.518, 

LUIZ CARLOS MARTINS - OAB:OAB/DF 13.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DAS PARTE REQUERIDA, por meio do seu Advogado, para 

efetuar o pagamento das custas referentes ao Formal de partilha e 

retira-los.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 737809 Nr: 34330-34.2011.811.0041

 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: ELIANE TEREZINHA GIUSTI, JOSIANE PERES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MONIA FABIANA CHAVES - OAB:11.122 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO visando a intimação pessoal da inventariante, para manifestar 

nos autos, por meio do seu Advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar do recebimento da intimação, interesse no prosseguimento da 

presente ação, devendo, precisamente, indicar o local exato onde se 

encontra o imóvel denominado Gleba Unuca, nos termo do despacho de 

folhas 279, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1131755 Nr: 23773-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TP, DPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, CDSB, CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo 

ser emitida guia pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme 

procedimento a seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de 

diligência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 954660 Nr: 2422-17.2015.811.0041

 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: LNXS, BSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105500 Nr: 19979-08.2001.811.0041

 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: FERNANDA MILENA DA CRUZ, SÍLVIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO FRANCISCO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Patrocínio de Brito Junior 

- UNIJURIS/UNIC - OAB:4.636-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADOLFO GRASSI DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 19979-08.2001.811.0041, 

Protocolo 105500, 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.: 450261 Nr: 4422-98.1989.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ARCANJO RIBEIRO, ADAIR DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ACHILES TIAGO 

TOSCHI, para devolução dos autos nº 4422-98.1989.811.0041, Protocolo 

450261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450268 Nr: 3882-16.1990.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARCANJO RIBEIRO, ADAIR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ACHILES TIAGO 

TOSCHI, para devolução dos autos nº 3882-16.1990.811.0041, Protocolo 

450268, 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.: 800032 Nr: 6455-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGM, RGM, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa com a 

finalidade de: INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) PARTE EXEQUENTE, para 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da divergência 

de informações sobre a titularidade da conta para transferência do valor 

depositado judicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 964584 Nr: 6768-11.2015.811.0041

 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: ROSINO ALVES PEDROSO, EDINETH ALVES PEDROSO, 

EVA ALVES PEDROSO, LUCILEY DIVINA PEDROSO, LUZINEY BOM 

DESPACHO PEDROSO, LUZINETE ALVES PEDROSO, EDILZA ALVES 

PEDROSO, MARIA BENEDITA PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL AGOSTINHO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1277978 Nr: 1205-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAL, KAL, AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MIOLA 

JUNIOR - OAB:SP 227.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

requerendo o que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do 

mandado de intimação, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de 

folhas 11. Por fim, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento ao Juízo Deprecante, nos termos do artigo 393, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria - CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1267179 Nr: 26719-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUTON FERREIRA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ALVES TOBIAS - 

OAB:TO/4.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

citação, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de folhas 10. Por 

fim, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a carta 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento ao Juízo 

Deprecante, nos termos do artigo 393, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria - CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1254011 Nr: 22396-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGCDS, LBCDS, ECDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES PIMENTEL 

- OAB:11.980/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

citação, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de folhas 13 e 

16. Por fim, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a 

carta precatória será devolvida independentemente de cumprimento ao 

Juízo Deprecante, nos termos do artigo 393, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria - CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1019156 Nr: 31457-22.2015.811.0041

 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: SUELY BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO LUIZ NAGORSKI, J. G.DA 

S. N, LUIZ PAULO NAGORSKI, LUIZ FERNANDES NAGORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI JOSE BASSOTTO - 

OAB:OAB/SC 23.883, LIANE INES MARTINELLI - OAB:OAB/SC 29.974-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus Advogados, para 

que no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, APRESENTEM SEUS 

MEMORIAIS, observada a ordem legal para apresentação, nos termos da 

decisão de folhas 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 946997 Nr: 58567-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:9522 MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

requerendo o que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do 

MANDADO DE INTIMAÇÃO, conforme certidão negativa do Oficial de 

Justiça de folhas 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 788614 Nr: 42595-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSL, BL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19123/O, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

requerendo o que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do 

MANDADO DE PRISÃO, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça 

de folhas 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1182650 Nr: 44692-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPM, AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

justificativa apresentada pelo executado às folhas 41/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1124730 Nr: 20788-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS, DAIANE 

DOS SANTOS SILVA, YASMIN PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON SILVA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JURACI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE - 

OAB:5310, Tatiana Pereira de Vasconcelos - OAB:5725, TATIANE 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT- 5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1102295 Nr: 11455-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIL DE DEUS PINTO, VALDENIL DE DEUS PINTO, 

ANTONIO MARTINS DA SILVA, MARTINHO SEBASTIÃO DE DEUS PINTO, 

IZITA DE DEUS PINTO DA SILVA, ALVINO DE DEUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE DEUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4154 Nr: 872-46.1999.811.0041

 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: ALTAIDE MARIA SILVA, RODRIGO LAMOUNIER SILVA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97500 Nr: 1131-32.1985.811.0041

 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: MARIA HELENA B. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MONTEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, SIMONE CAMPOS DA SILVA - OAB:5606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CORREA DA COSTA - 

OAB:0532/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DE 

PAULA LIMA, para devolução dos autos nº 1131-32.1985.811.0041, 

Protocolo 97500, 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.: 818226 Nr: 24605-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF, JRDC, AMF, HDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 818226

Vistos etc.

Acolho o parecer Ministerial de fls. 652.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores pertencentes às 

herdeiras Angela e Jéssica. Observando que o valor pertencente a menor 

deverá permanecer depositado em conta judicial.

 Após remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se as regulares 

baixas e anotações de legais.

Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978180 Nr: 13132-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO JOAQUIM DE AQUINO, NILMA BENEDITA 

ALBUES, ANTONIO LEMES DE AQUINO, JOADYL SEBASTIÃO DE AQUINO, 

GETÚLIO BORGES DE AQUINO, CHIRLEY FÁTIMA DE AQUINO, ILZA 

CORREA NEGRÃO, ILTON CORREA NEGRÃO, JOSÉ CARLOS CORREA 

NEGRÃO, IVANILDES BENEDITA DE AMORIM, NATANAEL BENEDITO DE 

AQUINO, CREUZA DE FATIMA NEGRAO, VALDENICE CORREA NEGRAO 

DOS SANTOS, TEREZINHA CORREA NEGRAO, JANAINA CORRÊA 

NEGRÂO SANTANA, MANOELINO CORREA NEGRÃO FILHO, ODENIR 

CORREA NEGRÃO, PEDRO CORREA NEGRÃO NETO, MARCOS ANTONIO 

CORREA DE ANDRADE, ELIZABETE CORREA DE ANDRADE, MARCIA 

APARECIDA NEGRÃO, ISABEL CORREA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANNA DIRCE CORREA NEGRÃO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PAULO GEON 

MORAES DA SILVA - OAB:18348 O, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO SALES 

FERREIRA DE MORAES, para devolução dos autos nº 

13132-96.2015.811.0041, Protocolo 978180, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1011258 Nr: 28128-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLF, TBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIF, EDMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de adjudicação de bens do espólio à herdeira 

MICHELE DE LOURDES FRANCISCO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, dos direitos de crédito, deixados por ISAC 

FRANCISCO e MARIA DE LOURDES FRANCISCA, atribuindo à herdeira a 

integralidade dos direitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Outrossim, o imóvel de matrícula 61.789, não integra o acervo 

hereditário dos autores da herança, uma vez que foi alienado, ainda em 

vida, pelos mesmos à Mirari de Luna dos Santos, contando, inclusive, com 

a concordância expressa da herdeira, EXPEÇA-SE carta de adjudicação 

em seu favor. DEFIRO o pedido de levantamento de dinheiro, para 

pagamento do ITCMD, formulado à fl. 156. Para isto, EXPEÇA-SE alvará 

judicial para levantamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim 

de que seja dado integral pagamento ao ITCMD referente ao espólio de 

Maria de Lourdes Francisco, em favor da inventariante, transferindo-a na 

conta constante do alvará de fl. 154. Ademais, quanto aos valores 

referentes à restituição do imposto de renda, conforme esclarecido à fl. 

129, OFICIE-SE a Receita Federal, para que efetue os depósitos dos 

saldos de restituição, em nome de MARIA DE LOURDES FRANCISCA, em 

conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculada a estes 

autos, sob pena de desobediência.Transitada em julgado esta decisão, 

SOMENTE APÓS a juntada, aos autos, do comprovante de pagamento do 

ITCMD e da certidão negativa de débito perante a Fazenda Pública 

Estadual, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento da quantia depositada em conta judicial em favor 

da herdeira, transferindo-a na conta informada nos autos.Sem custas. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, inclusive 

perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1039384 Nr: 41352-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKL, ARL, ECMR, DKL, CVMR, HCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT20.572, JOSE OLIMPIO DE 

SOUZA FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JOSÉ VICENTE MARQUES FILHO - 

OAB:11019/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371, MARIA 

DAS GRAÇAS DA SILVA FILGUEIRAS - OAB:17030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1039384

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve o depósito judicial, da 

quantia de R$ 6.726,37 (seis mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e 

sete centavos), referente à rescisão do contrato de trabalho do de cujus, 

razão pela qual, OFICIE-SE o Banco Itaú, agência 1676, para que realize o 

depósito judicial da quantia referida e seus acréscimos, depositada na 

conta nº. 13852-0, em que o falecido Welington Rodrigues da Silva era 

titular, em conjunto com Diule Kelly Lino, sua esposa, em conta judicial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculada a estes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência.

Outrossim, INTIMEM-SE as partes para que, querendo, se manifestem, 

quanto à quantia depositada pela empresa Vanguard, cujo comprovante 

consta à fl. 128/130, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, não havendo discordância, voltem os autos conclusos para 

homologação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135630 Nr: 25358-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFAM, FLAM, SMSDAM, CAM, DAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÊJDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 

20927/O, DANIELLE AMIDE MARTINS - OAB:33.444, DANIELLE AMIDEN 

MARTINS - OAB:33.444, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:3.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1135630

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão de fls. 301, e a 

discordância entre as partes, quanto aos valores apresentados ao acervo 

hereditário, determino:

Intimem-se, as partes, na pessoa de seus procuradores, para que juntem 

aos autos, avaliação dos bens, constantes do acervo, através de 

avaliador habilitado, junto ao CRECI, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se os herdeiros para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito.

Após, conclusos.

 Cuiabá-MT, 20 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 999474 Nr: 23206-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATG, MTG, MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do abandono da 

causa pela parte autora, por mais de 30 (trinta) dias.PROCEDA-SE baixas 

no protesto e cadastros de proteção ao crédito.Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 16 de março 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109307 Nr: 14403-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSPM, LFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JAQUELINE LIMA DE SOUZA - OAB:15.924/MT, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 20 de março de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1134370 Nr: 24827-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APD, JLPD, MAPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, FÁBIO 

MATHEUS MARQUES - OAB:16520

 Código 1134370

Vistos etc.

 Tendo em vista que o requerido Juliano Lucas Pereira Dias, alcançou a 

maioridade no curso do processo, notadamente no ano de 2017, conforme 

certidão de nascimento acostada à fl. 23, necessária se faz a 

regularização processual do polo passivo da demanda.

Consigno que, com a maioridade, a natureza dos alimentos se transmudou, 

já que deixa de decorrer do poder familiar, extinto pela mesma, para se 

amparar no vínculo familiar existente, sustentado pelo Princípio da 

Solidariedade Familiar, em situações excepcionais, devidamente 

comprovada pelo alimentando.

Outrossim, quanto ao pedido de exoneração da obrigação alimentar, em 

face do requerido Ayrton Pereira Dias, restou incontroverso nos autos, 

diante se sua expressa concordância – fl. 107, o que possibilita o 

julgamento parcial do mérito, com fundamento no art. 356, do Código de 

Processo Civil.

 Diante do exposto, CITE-SE o requerido, Juliano Lucas Pereira Dias, no 

endereço constante dos autos, para que apresente responda à presente 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido de exoneração de obrigação 

alimentar, em relação ao requerido Ayrton Pereira Dias, e, via de 

consequência, decreto a EXONERAÇÃO do requerente, Adriano 

Magalhães Dias, da obrigação alimentar fixada, diante da expressa 

concordância do requerido – fl. 107, com fundamento no art. 356, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o requerente, via Dje, acerca da presente decisão.

INTIME-SE o requerido Ayrton Pereira Dias, pessoalmente, em seu 

endereço laboral, constante dos autos, já que não constituiu advogado.

Sirva a cópia da presente como mandado de citação e intimação pessoal .

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 981350 Nr: 14709-12.2015.811.0041

 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: CAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264, RAUL QUEIROZ DE AQUINO - OAB:23.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos ao juízo da 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

comarca.Procedam-se as baixas e anotações legais.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com a URGÊNCIA que a situação requer.Cuiabá-MT, 26 

de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 871309 Nr: 10515-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFBC, AROB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDS, DVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 871309

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público (fls.92), 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 762997 Nr: 15554-49.2012.811.0041

 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: JAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE MESQUITA 

CAMPAGNOLO - OAB:207.203/SP, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS DE 

FARIA - OAB:13.523MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - 

OAB:7013/MT

 Código 762997

Vistos etc.

 Preliminarmente, INDEFIRO o pedido de fls. 1129/1133, tendo em vista que 

a prova a ser produzida não se presta, tão somente, a comprovar os fatos 

alegados na inicial, mas, também, a comunhão de bens alegados pela 

requerida, dos quais pugna pela partilha, ônus da prova que lhe incumbe, 

como já salientado na decisão de fl. 1128.

O Princípio da Cooperação visa, diferentemente do que tentou demonstrar 

a requerida em seu petitório de fl. 1129/1133, impor às partes conduta 

recíproca no sentido de viabilizar, em tempo razoável, o julgamento do 

mérito, ainda mais quando uma prova se volta a produzir demonstração do 
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pedido formulado pelo autor e pela requerida, que vem modificar o mérito 

proposto pelo autor.

 Diante do exposto, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados 

constituídos, para que depositem os valores dos honorários periciais, 

conforme determinado à fl. 1128, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE, e volte-me os autos conclusos, 

para julgamento conforme o estado do processo.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764765 Nr: 17425-17.2012.811.0041

 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: LAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200.129/SP

 Código 764765

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do andamento do leilão do imóvel em discussão.

Outrossim, indefiro o pedido de intimação da requerida para pagamento 

dos valores em atraso, visto que, tal providência deverá se dar por meio 

de ação autônoma, em procedimento próprio.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1203190 Nr: 5638-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF, AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, LMR, NAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1203190

Vistos etc.

 Tendo em vista que os autos de inventário nº. 914092, contam com 

partilha de bens, que integravam o espólio de Antônio Pacola, devidamente 

homologada, na data de 25/03/2015, conforme cópia de fls. 43/44, 

INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1003033 Nr: 24734-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFDLN, CFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899/O, JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1003033

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 714850 Nr: 7496-91.2011.811.0041

 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: TRV, BR, DSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, LUCIA 

MARIA REIS - OAB:9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 714850

Espécie Ação de Execução de Alimentos

 Vistos etc.

Desentranhem-se os documentos acostados aos autos, a partir das fls. 

100, entregando-os ao culto advogado da parte autora, para que, 

providencie a distribuição por meio do sistema PJE, nos moldes da decisão 

retro.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1098955 Nr: 10181-95.2016.811.0041

 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: PLAMOS, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7454 

E/MT, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATERINE KELLER CORREA - 

OAB:65225

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento nos arts. 

229, da Constituição da República e 1.696, do Código Civil, tornando 

definitiva a decisão de fl. 21, para CONDENAR o requerido PAULO 

RICARDO ALVES PEREIRA ao pagamento mensal de alimentos ao seu 

filho, que arbitro definitivamente em 50% (cinquenta por cento) do valor do 

salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), cujo pagamento deverá ser realizado mediante 

desconto em folha de pagamento, depositando-o na conta da genitora do 

autor, constante da fl. 128.Ressalto que, a prestação alimentícia deverá 

incidir, também, nas verbas de 13º salário, de férias e rescisórias. 

EXPEÇA-SE ofício ao empregador do executado (fl. 108), para que efetue 

o desconto da pensão alimentícia diretamente em folha de pagamento, 

depositando-a na conta poupança em nome da genitora da autora, Lívia 

Maria Mattos da Silva, agência nº. 0016, op. 013, nº. 00073493-3, Caixa 

Econômica Federal, CPF 042.817.811-10. INTIME-SE o requerido, por meio 

da advogada constituída.DEFIRO o pedido de gratuidade processual, 

formulado pelo requerido.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Sem custas. P. R. I. C.Cuiabá-MT, 26 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1116951 Nr: 17434-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, RMG, MPMG, ELMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANNE ANTRESSA DA SILVA 

XAVIER LUZ - OAB:16.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 1116951

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 57/vº e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização, sendo a juntada do detalhamento do 

procedimento administrativo de apuração do ITCD.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 418842 Nr: 7504-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GETULIO 

MARTINS - OAB:348.539/SP, GLAUCIA MONTANHEIRO LOURENÇO - 

OAB:OAB/SP 218842

 Código 418842

Vistos etc.

O requerente interpôs recurso de apelação às fls. 84/95, que conta com 

contrarrazões às fls. 99/102.

A requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação, na forma 

adesiva, aguardando apresentação de contrarrazões pela parte 

requerida.

Diante do exposto, em atenção ao disposto no parágrafo 7º do art. 485 do 

Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão recorrida.

 Com a vinda das contrarrazões, conforme publicação de fl. 107, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação, em 

atenção ao disposto no §3º do art. 1.010, do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 974651 Nr: 11441-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTDRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LORDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807 B/ MT

 Código 974651.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Leila Terezinha dos 

Reis Pereira, em face de Nilson Pereira, devidamente representados nos 

autos.

Esclarece a requerente que, moveu ação de separação litigiosa c/c 

alimentos, cuja sentença de mérito foi prolatada na data de 16/11/2011, já 

com trânsito em julgado certificado, contudo, o requerido não cumpriu o 

determinado judicialmente, no que se refere à partilha dos bens.

Após o trâmite processual, as partes realizaram acordo, cujo termo consta 

às fls.122/123.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo extrajudicial firmado entre as partes de fls. 122/123, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por 

consequência, EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, 

letra “b”, do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

 Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1046665 Nr: 44714-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1046665

 Vistos etc.

Em consonância com o parecer do zeloso Ministério Público (fls.244), 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de maio de 2018, às 14:40 

horas, a ser presidida por esta magistrada.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação das partes.

 Notifique-se o digno Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004160-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANTUNES STOLBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STOLBERG (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para que 

apresente a Impugnação dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 02 de abril 

de 2.018. Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021732-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TERESA DE CAMARGO GAIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021732-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCA TERESA DE 

CAMARGO GAIOTTO Visto. Cuida-se de ação de curatela em que a parte 

autora comunicou a morte do curatelando e o nobre Ministério Público 

pugnou pela extinção do processo, com base no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil. É o breve relatório. D E C I D O. Trata-se de ação 
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de curatela em que foi informada a morte do curatelando (id. 10348184). 

Com efeito, o estado civil, objeto desta ação, constitui espécie de direito 

intransmissível e, por isso, a sua morte impõe a extinção do processo sem 

apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil. Em face do exposto, com fundamento no art. 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Revogo a liminar concedida neste processo. Sem 

custas, uma vez que foi deferida a gratuidade processual. Dê-se ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

8.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Procedo à intimação das partes autoras a fim de pagarem a diligência ao 

Oficial de Justiça, Id 12246192.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001517-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZUSKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SIQUEIRA BEZUSKA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001517-24.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR BEZUSKA RÉU: GONCALINA 

SIQUEIRA BEZUSKA Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar, pelo que declaro o 

processo saneado. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001517-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZUSKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SIQUEIRA BEZUSKA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001517-24.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR BEZUSKA RÉU: GONCALINA 

SIQUEIRA BEZUSKA Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar, pelo que declaro o 

processo saneado. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028177-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT0008678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida 

para que manifeste acerca da petição e documentos da requerente, nos 

termos do artigo 437 § 1º do CPC, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

02/04/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022971-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. X. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

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 a parte requerente a apresentar a 

Impugnação dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 02/04/2018. Mirelli Silva.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031532-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAEL PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

AYLON FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031532-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMAEL PINTO DE SOUZA 

REQUERIDO: ALAOR FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA, ALLAN FELIPE DE 

OLIVEIRA SOUZA, AYLON FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA Visto. Defiro o 

requerimento formulado pelo requerente na audiência de conciliação (id. 

11491231), e redesigno a audiência de conciliação para o dia 22.5.2018, 

às 15h. Citem-se os requeridos nos termos do requerimento formulado na 

audiência pelo requerente. Expeça-se ofício à Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, comunicando-lhe com antecedência a data da 

audiência e solicitando que providencie o necessário para que o requerido 

Aylon Felipe de Oliveira Souza, atualmente recolhido na Cadeia Pública 

Estadual (Carumbé), compareça ao ato. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022214-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO CESAR SCHERNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA CRISTHINA MACIEL RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida 

para que manifeste dentro do prazo de 15 dias, acerca da petição e 

documentos, nos termos do artigo 437 § 1º do CPC. Cuiabá, 02/04/2018. 

Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029782-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ABREU XAVIER OAB - MT4915/O (ADVOGADO)

CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO OAB - MT12216/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida, 

para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca da petição e 

documentos apresentados pela requerente, nos termos do artigo 437 § 1º 

do CPC. Cuiabá, 02/04/2018 Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027295-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA METELLO DINIZ (REQUERENTE)

MOACYR MARIA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CAMPOS DINIZ (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a requerente para que apresente 

as certidões negativas expedidas pela SEFAZ/MT e pela PGE/MT, dentro 

do prazo de 10 dias, conforme determinado na decisão de ID 11835761. 

Cuiabá 02/04/2018 Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034972-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CESPEDES RAMOS (INVENTARIADO)

 

Procedo à intimação da inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comparecer a esta Secretaria com o termo de compromisso, que lhe foi 

entregue, e o apresente a esta secretaria para escaneá-lo, e, anexá-lo a 

estes autos, sendo-lhe entregue após essas providências. Tudo em 

conformidade ao determinado pelo Juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012735-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte exequente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente a memória discriminada e 

atualizada da dívida, requerendo o que entender de direito. Cuiabá, 

02/04/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028941-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida 

para que manifeste acerca da petição acostada ao ID 12257049, dentro do 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 02/04/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012507-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. P. D. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS CICERO DE SA OAB - MT12569/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida 

para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca da petição e 

documentos apresentadas pela requerente. Cuiabá 02/04/2018 Mirelli Silva

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 350772 Nr: 21032-77.2008.811.0041
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 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: ALFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Trata-se de ação de inventário de José Severino Medeiros em que, às 

fls. 61/72, foi comunicado o falecimento do herdeiro José Laurito Felix 

Marcondes, que deixou dois filhos: Stefany Kelly Cruz Medeiros e o menor 

Laurito Joao Felix Cruz Medeiros. Além disso, foi declarado pelo 

inventariante que o inventário é constituído de dois bens imóveis, no 

entanto, não comprovou que o inventariado detinha os direitos de 

propriedade sobre tais bens, tampouco informou o número da matrícula 

imobiliária.

2. Importa dizer que, na decisão proferida em 11.10.2011 (fl. 30), este 

juízo determinou a juntada da matrícula dos imóveis, que até o momento o 

inventariante não se dignou em cumprir.

3. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, instrua 

os autos com:

a) certidão de inteiro teor, atualizada, das matrículas dos imóveis;

b) certidões negativas de débitos fiscais, expedidas pela Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e pela 

Receita Federal do Brasil;

c) certidão negativa de testamento (Prov. 56/2016/CNJ).

4. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente o inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito, sob pena de remoção.

5. Citem-se os herdeiros Stefany Kelly Cruz Medeiros e o menor Laurito 

Joao Felix Cruz Medeiros, na pessoa de sua representante legal, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o inventário.

6. Intimem-se os demais herdeiros que possuírem advogados habilitados 

nesta ação, para que se manifestem sobre as primeiras declarações e a 

petição de fls. 61/72.

7. Defiro o requerimento de fls. 55/59. Por isso, promova-se a inclusão da 

herdeira e seus advogados aos registros do processo.

8. Após, dê-se vista à Defensoria Pública, conforme postulado às fls. 

81/83.

9. Por fim, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1193824 Nr: 2658-95.2017.811.0041

 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: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Procedo à intimação da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

recolha a diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 792527 Nr: 46624-84.2012.811.0041

 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: ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE 

SILVA DE SOUZA, LILIAM ARAUJO DE SOUZA, LUCELIA ARAUJO DE 

SOUZA SILVA, VICTOR FELIPE SILVA E SOUZA, MILTON FERNANDO 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO POR SENTENÇA o inventário e a partilha 

de bens de Milton Silva de Souza para, nos termos do plano de partilha de 

fls. 198/201, atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus respectivos 

quinhões, com a ressalva de que esta sentença não possui o efeito de 

atribuir a propriedade dos bens ao Espólio, de modo que o registro do 

formal de partilha nas matrículas dos imóveis, perante os respectivos 

Cartórios de Registro de Imóveis, deverá ser precedido do registro de 

aquisição da propriedade pelo Espólio, em obediência ao disposto no art. 

195 da Lei de Registros Públicos (L. 6.015/1973).Suspendo a expedição 

do formal do partilha até a juntada:a) da certidão negativa de débitos 

fiscais expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso;b) do 

comprovante de recolhimento ou isenção do imposto de transmissão por 

morte;c) do comprovante de recolhimento ou isenção de transmissão por 

doação, decorrente da eventual disparidade nos quinhões.Sem custas, eis 

que foi deferida a gratuidade processual.Com os referidos documentos 

juntados aos autos, nos termos do art. 659, § 2º, do Código de Processo 

Civil, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado.Aguarde-se, em 

Secretaria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a apresentação dos 

documentos necessários para expedição do formal de partilha.Decorrido o 

prazo, intimem-se para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.Transitada em julgado, 

certifique-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de março 

de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1060725 Nr: 51349-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE BENTA PINHEIRO ARRUDA, JOSEMAR PEDRO DE 

ARRUDA, JULIENE CRISTINA DE ARRUDA, JULIANA CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA, JUSINEIDE MARCIANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE VIEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário de bens do 

Espólio de José Vieira Arruda para, nos termos do esboço de partilha 

contido no bojo da petição inicial, atribuir aos herdeiros os respetivos 

quinhões, ressalvados erros, omissões ou direitos de terceiros.DEFIRO a 

gratuidade de Justiça aos requerentes.Nos termos do art. 659, § 2º, parte 

final, do Código de Processo Civil, dê-se vista a Fazenda Pública 

Estadual.Havendo concordância expressa da Fazenda Pública Estadual, 

expeça-se o formal de partilha e arquive-se, mediante baixa e observância 

das formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478 Nr: 2228-23.1992.811.0041

 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: ZILDA MUBARACK SADDI, RODRIGO CÉSAR SADDI, 

CARIM NICOLA SADDI, ROSANNE SADDI, SAMIR NICOLA SADDI, 

SUSANNE SADDI, MIRIAN NICOLA SADDI BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA NAGIB SADDI, CIRCE VIEIRA DA 

SILVA SADDI, AMARAL AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRIAM NICOLA 

SADDI BECKER, para devolução dos autos nº 2228-23.1992.811.0041, 

Protocolo 478, 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.: 53467 Nr: 12747-42.2001.811.0041

 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: ZILDA MUBARACK SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAGIB SADDI(ESOIKUI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRIAM NICOLA 

SADDI BECKER, para devolução dos autos nº 12747-42.2001.811.0041, 

Protocolo 53467, 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.: 426174 Nr: 3457-47.1994.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TALITA OLIVEIRA DE CARVLAHO SILVA, JENETE 

OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3.741/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADNAIR DEMETRIO 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 3457-47.1994.811.0041, 

Protocolo 426174, 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.: 216525 Nr: 25245-34.2005.811.0041

 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: JFK, MPDK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, 

JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOELMA DOS REIS 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 25245-34.2005.811.0041, Protocolo 

216525, 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.: 1104121 Nr: 12174-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIRTO GLORIO DA SILVA, ODÃO PEREIRA BORGES 

NETO, OSVALDO BORGES DA SILVA, ODILSON BORGES DA SILVA, 

ORTENCIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATHALIA PEREIRA BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOUREMBERGUE 

ALVES JUNIOR, para devolução dos autos nº 12174-76.2016.811.0041, 

Protocolo 1104121, 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.: 980186 Nr: 14212-95.2015.811.0041

 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: FPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, GISELLE FERREIRA VIEIRA - OAB:10648, TELMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVAN FREITAS 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 14212-95.2015.811.0041, Protocolo 

980186, 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.: 1097 Nr: 6180-34.1997.811.0041

 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: Silvio Sposito, THAISSA RADHI ESPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Spósito, Claudete Maria do Carmo, 

Marcos Sposito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, Vitor 

Schimidt Ferreira - OAB:21325/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 

MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR SCHMIDT 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 6180-34.1997.811.0041, 

Protocolo 1097, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1224306 Nr: 12923-59.2017.811.0041

 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: PRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12923-59.2017.811.0041 – Código 1224306

 Visto.

 Acolho a emenda de fls. 35/36.

 Considerando que este feito foi distribuído por dependência aos autos 

sob o processo nº 18871-50.2015.811.0041, que se encontra sentenciado 

e arquivado, não vejo nada que justifique a aplicação do art. 286, do 

Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, a jurisprudência assim orienta:

 “A distribuição da causa por dependência somente se dá nos casos 

autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do Juiz natural, um 

dos pilares “due process of law”, devendo ser coibido com vigor qualquer 

praxe viciosa em contraio...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91).

 E mais.

 STJ – “ 235. A conexão não determina a reunião de processos, se um 

deles já foi julgado”.

 Por estas razões, determino a remessa do presente feito ao cartório 

distribuidor, para sua redistribuição a uma das Varas de Famílias e 

Sucessões desta Capital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 27.03.18.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1284199 Nr: 3008-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEARDS, RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3008-49.2018 – Código 1284199

 Vistos.

 1. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

 2. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se para 

pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e protesto 

da dívida.

 3. Em caso pagamento voluntário, no prazo assinalado, fixo honorários 

advocatícios de 10 % (dez por cento).

 4. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida.

 5. Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º).

 6. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do executado, dê-se 

vista dos autos à parte exequente para que indique bens à penhora ou 

postule o que entender de direito.

Cite-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 27.03.18.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006820-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILLYN THALITA FRAGA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO TAQUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.º 1006820-19.2017.8.11.0041 – PJE ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EXEQUENTE: HEMILLYN THALITA FRAGA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FABIANO TAQUES EXECUTADO: FABIANO TAQUES, 

brasileiro, solteiro, portador da RG nº 1986167-2 – SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº. 027.584.051-48, atualmente residindo em lugar incerto e não 

sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/03/2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 788,91 FINALIDADE: “Visto. (...) cite-se o executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo 

constante nos autos, que está atualizada até o mês de fevereiro/2017, 

mais as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 

309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. 

Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se”. 

RESUMO DA INICIAL: A genitora da exequente ingressou com ação de 

alimentos, autos n. 27080-42.2014.811.004112, que tramitou perante o 

Juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT. No termo da 

audiência, foi fixado alimentos na quantia equivalente a 28 (vinte e oito por 

cento) do salário mínimo, a ser depositado na conta de titularidade da 

genitora da exequente. (...) Desta forma, a exequente é credora de 

pensão alimentícia vencida desde maio/2016 a julho/2016, equivalente à 

importância de R$788,91 (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um 

centavos), não restando outra alternativa senão a propositura da presente 

ação. DESPACHO: “Visto. O executado não foi localizado para citação e, 

por isso, a parte exequente pede a citação por edital. Observo que a 

presente execução tramita pelo rito do art. 528, do Código de Processo 

Civil, que prevê a prisão do inadimplente. Assim, tendo esgotado o esforço 

no sentido de citar, por mandado, defiro o requerimento e determino a 

citação por edital, nos termos do despacho proferido no id 5829714. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se”. Cuiabá - MT, 2 de abril de 2018. Mirelli 

Silva Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016990-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016990-84.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANDREIA CRISTINA ARAUJO Endereço: RUA JACUTINGA, 11, 1 Etapa, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-154 PARTE REQUERIDA: Nome: 

CARLINHOS BATISTA TELES Endereço: RUA G, 04, MORADA DO OURO - 

SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-102 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR , acima qualificada, para tomar ciência 

e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,2 de 

abril de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149186 Nr: 35503-40.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA, MARIANA OLIVEIRA 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS MAURO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA DE OLIVEIRA SOUZA 

MEIRA - OAB:3783/MT, ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LUCIA E SILVA - 

OAB:5289/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISLAINY ARRUDA 

DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 35503-40.2004.811.0041, 

Protocolo 149186, 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.: 311719 Nr: 18262-48.2007.811.0041

 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: ELIZABETE FERNANDES FIGUEIREDO, NOLBERTO 

FIGUEIREDO, ARILDO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMÍLIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 
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CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19.133/MT, IVAN EURIPEDES DA SILVA - OAB:24.228, MARINICE 

DE FÁTIMA DA CRUZ - OAB:13.366, MICHELE ALVES DONEGÁ - 

OAB:7467/MT, NPJ - UNIC BARÃO - OAB:000/AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVAN EURIPEDES DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 18262-48.2007.811.0041, Protocolo 

311719, 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.: 402658 Nr: 35190-06.2009.811.0041

 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: ARMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20.788/O/MT, SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA, para devolução dos autos nº 

35190-06.2009.811.0041, Protocolo 402658, 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.: 700716 Nr: 35339-65.2010.811.0041

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA 

BARROSO - OAB:24375/O, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELENI DE SOUSA 

TEIXEIRA BARROSO, para devolução dos autos nº 

35339-65.2010.811.0041, Protocolo 700716, 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.: 816674 Nr: 23107-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADS, APADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Cruz Marques - 

OAB:20727/O, YENDIS RODRIGUES COSTA - OAB:24490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YENDIS RODRIGUES 

COSTA, para devolução dos autos nº 23107-16.2013.811.0041, Protocolo 

816674, 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): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 939191 Nr: 54172-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDML, GLL, RLDML, JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON PINHEIRO LISBOA - 

OAB:7695, JOELSON PINHEIRO LISBOA - OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e com fundamento no art. 2015 do Código Civil, homologo 

por sentença, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

plano de partilha amigável apresentado às fls. 196/201, salvo erros ou 

omissões e possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados.Outrossim, atento aos valores declinados no plano de 

partilha, fls. 196/201, revogo os bebefício da assistência justiça gratuita, 

fls. 19, e, em atenção ainda ao que consta às fls. 123 e 202, procedo a 

retificação do valor da causa para o correspondente aos bens/patrimônio 

partilhados, R$ 340.761,27 (trezentos e quarenta mil, setecentos e 

sessenta e um reais e vinte e sete centavos). A próposito, os seguintes 

precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE 

ORDEM PÚBLICA AS REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA 

CAUSA (...) PORTANTO, O VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX 

OFFICIO PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 

05.03.2010). E MAIS: “...A composição patrimonial do espólio se sobrepõe 

à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa 

para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). 

Procedam-se as retificações e anotações pertinentes, inclusive na 

autuação quanto à conversão para arrolamento sumário e alteração do 

valor da causa para R$ 340.761,27. Decorrido o trânsito em julgado, e, 

desde que confirmado o pagamento das custas e taxas judiciais, 

expeça-se o que ainda necessário, formal de partilha e/ou alvará(s). 

Após, certificado o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no 

art. 659, § 2º do CPC, intime-se a Fazenda Pública, e, em seguida, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas 

processuais pelos requerentes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 750689 Nr: 2417-97.2012.811.0041

 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: MNR, JPDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO ALAERTES TECHI - 

OAB:5828/MT, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - OAB:10.177/MT, 

KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:16.438, MARIZETE FATIMA 

REGINATO BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e com fundamento no art. 664 c/c 665, do CPC, homologo 

por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o plano 

de partilha apresentado às fls. 346/350 e 359/360, salvo erros ou 

omissões e possíveis direitos de terceiros eventualmente prejudicados. 

Procedam-se as retificações e anotações pertinentes, inclusive na 

autuação quanto à conversão para arrolamento. Decorrido o trânsito em 

julgado, expeça-se o que ainda necessário, em face do acordo, formal de 

partilha e/ou alvará(s), viabilizando o recebimento dos valores partilhados, 

nos termos do acordo, e que estiverem disponíveis, em nome do de cujus. 

Observo, entretanto, inclusive de acordo com a manifestação ministerial, 

fls. 358v, os valores pertencentes à herdeira incapaz, devem ser 

transferidos/mantidos na Conta Única do Poder Judiciário, em subconta 

vinculada a este processo, até ulterior deliberação.Após, certificado o 

trânsito em julgado, intime-se a Fazenda Pública, e, em seguida, arquivem 

os autos, oportunamente, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Custas processuais pelos requerentes, ficando, todavia, suspensa a 

exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, fls. 

37.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1059409 Nr: 50736-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDC, ILC, LCFC, MAAM, MAM, FMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Atento ao certificado às fls. 435, observa-se que a herdeira Marise 

Antunes Maciel, fls. 406v, constituiu advogado, fls. 442/443, a priori, com 

habilitação específica para “retirar cópia e expedição de certidão de 

vínculo de sucessão neste processo referente ao bem do testamento do 

espólio”.

 Assim sendo, se ainda não providenciado, fica desde já deferido os 

referidos pedidos, retirada de cópia e expedição de certidão, em 

observância do que consta dos autos.

 Outrossim, diante do certificado às fls. 435, para que não restem dúvidas, 

informe a Secretaria judicial se houve manifestação da herdeira Marise 

Antunes Maciel, especificamente sobre o determinado no despacho de fls. 

430, ou seja, quanto a “pretensão de homologação do plano de partilha”, 

certificando, em caso negativo.

 No mais, considerando o certificado às fls. 437 e 441, intime-se a 

inventariante para que manifeste interesse no prosseguimento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive tendo em vista os 

documentos juntados às fls. 444/448.

 Não havendo manifestação, no prazo fixado, intime-se pessoalmente a 

inventariante, para, em 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento deste processo, sob pena de remoção, (art. 622, do CPC) 

ou extinção e arquivamento (art. 485, § 1º, do CPC).

 Após, cumpridas as determinações supra, com ou sem manifestação da 

inventariante, voltem os autos oportunamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório 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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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 03/04/2018 ÀS 15:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. SEDE 

DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030700-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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 03/04/2018 ÀS 16:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. SEDE 

DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1035511-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT0014797A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011512-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. F. L. (REQUERENTE)

Y. L. M. L. (REQUERENTE)

Y. L. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar as partes, via DJE, acerca da 

sentença proferida nos autos (ID 12365129): (...) ANTE O EXPOSTO e, 

com tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

REJEITÁ-LOS. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 22 de março de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche - Juiz de Direito”

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005914-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. D. C. (REQUERENTE)

L. A. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. W. (REQUERIDO)

I. N. D. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar as partes, por meio dos seus 

respectivos advogados, via DJE, acerca da sentença proferida nos autos 

ID 12406748: "(...) HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § 

único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita. Após o prazo recursal, 

arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 211 de 569



Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá - MT., 26 de março de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche- Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112379 Nr: 15673-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA, DA, VLDOA, KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAISA F FIGUEIREDO LENZI - 

OAB:OAB/MT 12.859

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Vistos etc.Intima-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 750195 Nr: 1904-32.2012.811.0041

 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: RENAN STEVENS CAMARGO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUVENILIO GUSMÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1091192 Nr: 6674-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DA COSTA XAVIER, GENIVAL DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDNIVAL DA CRUZ XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1198760 Nr: 4207-43.2017.811.0041

 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: ACSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDSL, APPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:OAB/MT 5267

 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 REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 244717 Nr: 12945-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDSS, DFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777/MT, SALATIEL DE 

LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT, VALDIVINO FERREIRA DE AMORIM - 

OAB:0640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12136/O

 Vistos, etc.

Autos n.º 244717

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre a petição de fls. 

1.234/1.255 – verso no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1025244 Nr: 34429-62.2015.811.0041

 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: FEPBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLCB, MISBN, MCCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.636/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública, para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130474 Nr: 23207-63.2016.811.0041

 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: LFDSS, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTERLEY GONÇALVES SCHWINGEL, 

Filiação: Aparecida de Lourdes Gonçalves Schwingel e Hugo Schwingel, 

brasileiro(a), casado(a), mecânico. atualmente em local incerto e não 

sabido
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Finalidade: Citação do Requerido

Resumo da Inicial: É uma Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios, 

ingressada em nome do menor L. F. S. S., representada por sua genitora 

Silvana Ferreira de Souza, em desfavor do Sr. Valterley Gonçalves 

Schwingel. Cabe ressaltar que o menor tem leucemia e demanda 

constantes gastos, e a Sra Silvana Ferreira de Souza, encontra-se com 

sérias dificuldades de arcar com as custas.

Despacho/Decisão: Vistos etc,Código nº 1130474.O CPC é expresso no 

sentido de que a citação é requisito de validade do processo (art. 239), de 

igual forma, preceitua o mesmo diploma legal que exaurindo-se os meios 

processuais para a localização da parte requerida, cabe a citação por 

edital (art. 256)Assim, ante a impossibilidade de localizar o requerido, bem 

como realização de busca junto ao Sistema Infoseg (fls.29), cite-se o 

requerido, por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, constando-se as 

advertências dos artigos 334 e 344, do NCPC., para querendo, contestar 

os termos da ação, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretado a revelia 

do Réu e, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio - lhe curadora Especial o Núcleo de Assistência Jurídica da 

UFMT/MT em exercício perante esta Vara Especializada para, aceita a 

nomeação, patrocinar a defesa do requerido, inclusive, contestar a 

ação.Após, dê-se vistas ao Ministério Público, por fim 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 24 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: Constando-se as advertências dos arts. 334 e 344, do Novo 

Código de Processo Civil.

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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2017

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 41675 Nr: 11888-26.2001.811.0041

 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: ZODA, FADSF, EGDSA, KADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, 

RAPHAEL MENEGUINI - OAB:9055, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime – se as partes interessadas, a respeito da proposta de honorários 

apresentada, para querendo manifestar – se no prazo comum de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733910 Nr: 30174-03.2011.811.0041

 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: ABG, MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB 2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Guimarães 

Fernandes Balduino - OAB:13587/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON SILVA DE 

CAMARGO, para devolução dos autos nº 30174-03.2011.811.0041, 

Protocolo 733910, 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.: 352327 Nr: 22975-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON SILVA DE 

CAMARGO, para devolução dos autos nº 22975-32.2008.811.0041, 

Protocolo 352327, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 976020 Nr: 12186-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPV, GMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 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-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 51/52 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 741071 Nr: 37850-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAC, SRCDC, MARCJ, ALRC, KTRC, LCG, 

LTRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DA CRUZ - 

OAB:622/OAB/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 741071

Certifique-se a Senhora quanto a data da juntada de petição e 

documentos. (fls. 646/648)

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 907784 Nr: 35427-64.2014.811.0041

 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: GPDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 Vistos, etc.

Autos n.º 907784

Diante da petição de fls. 180, redesigno audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 18/05/2018, às 17:00 horas (art. 693, 

parágrafo único, NCPC).

 Intimem-se as partes, cientificando os Autores para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 
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independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo 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.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028239-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ARAGÃO DE OLIVEIRA E SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MESQUITA JAQUES OAB - PE38003 (ADVOGADO)

FABIOLA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - 068.147.654-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12281916, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 2 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036899-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO TRIBST MADUREIRA SILVEIRA OAB - MG76814 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12282133, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 2 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016905-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. A. D. O. S. D. S. (RÉU)

T. K. M. S. S. D. S. (RÉU)

A. G. M. S. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016905-64.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço intimação da parte AUTORA, através de seu(sua) 

advogado(a), via DJE, para comparecer na audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 01/08/2018, 16:00h, acompanhados 

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, que é o 

caso da Defensoria Pública/NPJ, quando, então, deverão formular 

requerimento para que a intimação se dê via judicial. Cuiabá/MT, 2 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018325-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. Q. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. L. (RÉU)

P. H. C. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018325-07.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua) 

advogado(a), via DJE, para comparecer na audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 08/08/2018, às 15:00h, 

acompanhados 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, 

que é o caso da Defensoria Pública/NPJ, quando, então, deverão formular 

requerimento para que a intimação se dê via judicial. Cuiabá/MT, 2 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205468 Nr: 18856-33.2005.811.0041

 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: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BETHINA PAULA DE 

OLIVEIRA AZEVEDO, para devolução dos autos nº 

18856-33.2005.811.0041, Protocolo 205468, 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.: 1065294 Nr: 53312-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIAO 

FERREIRA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

53312-57.2015.811.0041, Protocolo 1065294, 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.: 772238 Nr: 25340-20.2012.811.0041

 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: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HOSANAN 

MONTEIRO DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

25340-20.2012.811.0041, Protocolo 772238, 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.: 1137338 Nr: 26260-52.2016.811.0041

 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: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVSF, YGSF, APS, MHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILLIPI/ DEFRENSORA, para devolução dos autos nº 

26260-52.2016.811.0041, Protocolo 1137338, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1212114 Nr: 9049-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPDR, CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KAWANO DIAS - 

OAB:150.117/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a petição de fl. 19 e o teor da certidão de fl. 16, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar, ressaltando que a diligência restou negativa, asseverando o 

Oficial de Justiça que: "(...) não foi possível a citação da parte executada 

(...) face este não laborar no local desde o mês de janeiro/2017, conforme 

informação da proprietária Sra. Mônica Toledo Gomes da Silva".

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014864-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. F. (EXEQUENTE)

M. F. C. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1014864-61.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MARIA FERNANDA CLEMENTE 

DE FIGUEIREDO, REBECA CLEMENTE DE FIGUEIREDO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Como definido no artigo 1º da 

Resolução 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, as Varas Especializadas 

da Fazenda Pública possuem competência para “Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública. (...)”. Com efeito, conforme previsto no mesmo provimento é de 

competência da 1ª Vara da Infância e Juventude o processamento e 

julgamento de ações com objeto previsto no art. 98, I a VII e Parágrafo 

único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos 

previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal. Assim, em exame do 

objeto da presente demanda, observa-se que as exequentes são crianças 

que buscam remédio do ente estatal. Logo, confrontando as regras de 

distribuição da competência desta vara com o objeto da presente 

demanda, constata-se que este juízo é incompetente para o 

processamento da presente ação, por versar sobre matéria de 

competência exclusiva da Vara da Infância e Juventude. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O 

JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT 

E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, 

RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – 

IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações que envolvam incapazes é 

do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste 

caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se 

na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da 

competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a 

apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos 

ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (CC 40221/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017)”. (destaquei) Por tais motivos, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o presente 

feito, razão pela qual determino a redistribuição deste processo para a 1ª 

Vara da Infância e Juventude Comarca. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014159-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1014159-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Considerando que o INSS informa no ID. 12371528, o restabelecimento do 

beneficio do requerente, indefiro o pleito retro, no tocante a aplicação de 

multa. No mais, tendo em vista a certidão de ID. 12373026, determino que a 

Sra. Gestora, cumpra com urgência o item I do comando judicial de ID. 

10442150. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015712-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI NETE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015712-48.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LUCI NETE DE MAGALHAES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006683-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006683-03.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência, bem como, comprovantes da condição financeira 

noticiada na espécie, para fins de avaliação do pedido de AJG. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001982-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001982-67.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA ROSA DE OLIVEIRA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002995-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO OAB - MT20184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002995-33.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ANISTIA POLÍTICA, ATOS UNILATERAIS]. IMPETRANTE: JOAO VIANNEY 

DE BRITO IMPETRADO: DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID.12287958). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 12287958, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007782-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO MOURA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, entendendo que 

não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, via de 

consequência INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 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: 1007839-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007839-26.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA MARGARIDA FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios 

da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de Processo Civil, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Conquanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação no presente feito. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007119-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON PLAZA HOTEL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (RÉU)

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, 26 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007387-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustre Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

(IMPETRADO)

FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, entendendo que 

não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, nos 

termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com fundamento no elencado 

no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar pleiteada pela nesta ação 

mandamental. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 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: 1007527-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007527-50.2018.8.11.0041 AUTOR: BENEDITA PINTO DE ARRUDA RÉU: 

MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos etc. Inicialmente, defiro a AJG postulada 

na exordial. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será 

concedida quando houver 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.” (grifamos). Destarte, entendo que 

não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando 

que os elementos de convicção apresentados no presente momento 

processual pela requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito 

de defesa do réu. Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de 

cognição sumária, não vislumbro a demonstrada prova inequívoca a 

convencer-me da verossimilhança da alegada irregularidade no repasse 

do incentivo adicional, uma vez que autora acostou aos autos, apenas o 

holerite referente ao mês 11/2017, logo, não é possível aferir com 

precisão a ausência de pagamento pelo período pretérito ao indicado, bem 

como ao subsequente. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O 

SEU DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE QUE SE AGUARDE A FORMAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. Recurso a que se nega seguimento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068762087, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 28/03/2016). 

(TJ-RS - AI: 70068762087 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/03/2016) (grifamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PARA O IMEDIATO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SE 

AGUARDASSE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ANTES DA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO. Inocorrência de situação excepcional a ensejar 

a antecipação da tutela antes da citação. Providência que se submete ao 

contraditório. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 1504097120128260000 SP 

0150409-71.2012.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/08/2012)”. (destacamos) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, vindicada 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, 26 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007448-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007448-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIANE CARMO DE 

CAMARGO FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Inicialmente, defiro os benefícios da AJG requeridos na peça 

isagógica. O Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Deste modo, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a 

parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007548-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007548-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BERNARDETE TAVARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro 
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os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007270-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007270-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA RITA BOTELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro 

os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007216-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007216-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NOELEI DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro 

os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007000-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007000-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELAINE SILVA SANTIAGO 

REQUERIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios da 

AJG requeridos na peça isagógica. O Código de Processo Civil, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Conquanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação no presente feito. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006950-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1006950-72.2018.8.11.0041 AUTOR: ELIANA NUNES DA CRUZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios 

da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de Processo Civil, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Conquanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Deste modo, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação no presente feito. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006202-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ADJUNTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVENIO DA 

EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Deste modo, no presente 

momento processual, não vislumbro a propalada ofensa a direito liquido e 

certo, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 
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oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 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

 Autos n.º 340382 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o comando judicial de fl. 626.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 915432 Nr: 40497-62.2014.811.0041

 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: ANDREIA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927441 Nr: 47927-65.2014.811.0041

 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: ORECIDA MERCILIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, GILMAR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Autos nº 927441 – Procedimento Ordinário

 Vistos, etc.

Conquanto sejam relevantes as informações e documentos carreados aos 

autos, entendo ser imprescindível, a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT).

Assim, para maior elucidação quanto à real necessidade na prorrogação 

do tratamento médico requerido, determino a remessa dos autos ao Núcleo 

de Apoio Técnico/NAT para elaboração de parecer técnico, no prazo de 

05 (cinco) dias, inclusive sobre a envergadura econômica do pleito em 

exame.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048741 Nr: 45837-50.2015.811.0041

 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: POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA, 

RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA, TRANSPORTADORA ALDO LTDA, 

POSTO ALDO CUIABÁ LTDA, PRP PARTICIPAÇÕES LTDA, POSTO ALDO, 

CLEBER WILSON SAVARIS, CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA, DILCEU 

ANTONIO LORENSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Autos n.º 1048741 – Mandado de Segurança

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886580 Nr: 20966-87.2014.811.0041

 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: DÉBORA VICTÓRIO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 886580 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 59/60, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 74/82).

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 
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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, 27 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 890002 Nr: 23220-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DURVALINO DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA DE ARAUJO 

SERPA-PROCURADORA FEDERAL - OAB:1671981, PROCURADORIA 

FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 890002 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o petitóiro retor, DESIGNO para o dia 19.05.2018 às 11:50 

horas a realização da perícia nas dependências do consultório do perito 

situado na rua Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639.

Deverá a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa periciada ou 

seu representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 No mais, intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053899 Nr: 48291-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DE ALMEIDA E ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 1053899 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte adversa, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 841674 Nr: 45882-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Autos n.º 841674 – 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. 40/55, aduzindo, 

preliminarmente, a prescrição de parte da pretensão autoral.

Impugnação às fls. 101/113.

Pois bem.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial do STJ, é no sentido de que, 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças 

salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, segundo prevê o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32, segundo se observa dos seguintes arestos:

 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ Desse modo, REJEITO a preliminar 

suscitada. De outro lado, a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, 

confunde-se com o mérito da demanda e com tal será apreciado. Logo, 

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. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal 

de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 

85/STJ. 2. No caso, emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 

20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco 

anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 

Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações 

salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor - URV. 3. Recurso Especial provido.” (STJ – REsp 1688234/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, j, 19.9.2017, DJe 10.10.2017).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL – AFASTADA – VÍNCULO DE NATUREZA 

ESTATUTÁRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA DE OFÍCIO – 

PRAZO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO PARCIAL– CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO 

– ART. 37, §2º, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STF – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, 

A LEI Nº 8.036/90 – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ A NOVA 

REDAÇÃO DO ART. 1º F, DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS APLICAÇÃO 

DOS JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO DO PIS – INCABIMENTO – OBRIGAÇÃO DA UNIÃO – 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O STJ firmou entendimento de 

que a prescrição para cobrança de FGTS, em face da Fazenda Pública, é 

quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. (...) (TJMT – Ap 

9387/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 9.6.2015, DJe 16.6.2015).

Assim, in casu, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao 
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quinquênio da propositura da ação (22/10/2013 – fl. 05v), de modo que as 

parcelas anteriores à data de 22/10/2008 encontram-se prescritas, uma 

vez que foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da 

Súmula 85 STJ.

 Logo, 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 (fl. 117) e, para 

tanto, nomeio a empresa Hismet - Higiene - Segurança e Medicina do 

Trabalho, com sede na Av. General Mello nº 227 - CEP: 78015-300 - Dom 

Aquino (centro) - Cuiabá – MT Fone/Fax: (65) 3321-7051. FILIAL Rua J, 

Quadra APO, lotes 25, 26, 27. - CEP: 78.098-410 – Distrito Industrial - 

Cuiabá, 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 ).

Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 36), 

verba que deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos 

meios legais, mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na 

CNGC/MT.

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, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 966615 Nr: 7662-84.2015.811.0041

 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: REGINALDO ZEFERINO DA ROSA, VANILDO ALVES 

FERREIRA, MARCOS AURELIO DIAS LEÃO, CELSO CARLOS DA SILVA, 

FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA, JOÃO FERREIRA BORGES FILHO, 

JHONNY WANDERSON SENA LIMA, ROZENI PADILHA DE MORAES, 

VALDECI MARCELINO DE MOURA, EDMAR FARIA FILHO, MARCIO 

MORENO VERA, DIOGO SANTANA SOUZA, JULIO CESAR DE PROENÇA, 

ROSANGELA DIAS DA CONCEIÇÃO MELOS, JUAREZ PEREIRA DOS 

SANTOS, JOAO BOSCO DA SILVA, WILSON VALERIO DA SILVA, 

JOILTON DECIO RIBEIRO, LUIS FERNANDO DA SILVA, ANGELICA DUARTE 

DE ASSIS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Autos nº 966615 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 279/284v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fl. 289/289v).

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, 27 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 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: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 457511 – Usucapião

Vistos etc.

Considerando a vinda dos autos para este juízo, intimem-se os autores 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de 

direito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 963616 Nr: 6331-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder a segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a sua cessação do auxílio-doença (29/05/2014 – fl. 17), com 

a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 900346 Nr: 30103-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRA GRAWE LOBIANCO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo cezar campos proc.da 

união - OAB:1358666

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder a segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a sua cessação do auxílio-doença (29/05/2014 – fl. 17), com 

a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 380618 Nr: 16564-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANNE AMELIA CORRÊA 

SOUZA FERNANDES - OAB:7716, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO 

- OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 380618 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença de fls. 205/207, ratificada em 

Superior Instância (fls. 257/260), sob pena de aplicação de multa (art. 536, 

§1º, CPC).

No mais, certifique-se acerca da tempestividade da impugnação oposta às 

fls. 273/279.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 885651 Nr: 20260-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:, JULIANA LOPES DE SOUSA - 

OAB:MAT. 1706926

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960635 Nr: 5095-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JESUS DOS SANTOS, REUMAR ALVES DE 

JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARILCI DE 

SOUZA COSTA E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 960635 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, conforme determinado à fl. 421.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, através de Oficial de Justiça Plantonista, caso 

necessário.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 929854 Nr: 49234-54.2014.811.0041

 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: HELDER ANUNCIATO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

MUNICIPAL, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADUAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI AUXILIADORA PEDROSO 

CORRÊA - OAB:7165B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 929854 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório de fls. 171/176, manifestem-se os requeridos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021744-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DA GUIA FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021744-35.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: EDEZIO DA GUIA FIGUEIREDO 
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IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tem-se em perspectiva 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por EDEZIO DA 

GUIA FIGUEIREDO, em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT pleiteando a 

concessão do licenciamento de seu veículo desvinculado da 

obrigatoriedade de pagar as multas. Extrai-se dos autos que o impetrante 

é proprietário da motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OBO7226, 

RENAVAM 00538078553, ano/modelo 2013/2013 e procurou o 

DETRAN/MT para renovar o licenciamento de seu veículo, oportunidade em 

que foi negada a emissão do documento em razão da existência de 

infrações de trânsito em aberto anotadas no prontuário, as quais deveriam 

ser pagas para regularização da documentação. Argui o impetrante, 

acerca da nulidade das infrações e da ilegalidade da vinculação do 

pagamento das multas ao licenciamento anual do veículo. Com a inicial 

vieram os documentos. É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para a concessão de medida liminar, é necessário a presença 

dos seguintes requisitos: 1) relevância nos fundamentos da impetração 

(fumus boni iuris); e 2) possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Verifica-se 

que o impetrante busca, em sede liminar, o licenciamento da sua 

motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OBO7226, RENAVAM 

00538078553, ano/modelo 2013/2013, sem a exigência do pagamento de 

multas. É cediço que se revela ilegal a vinculação do ao pagamento de 

multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes. Nessa 

esteira, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multas de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A propósito: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – 

PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) (grifei e sublinhei) 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) (grifei e sublinhei) Desse modo, levando-se em conta os 

documentos que acompanharam a inicial, bem como a fundamentação 

supra, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, a presença 

do periculum in mora resta evidente, eis que a falta de regularização dos 

documentos do veículo resulta no impedimento legal de trafegar, 

prejudicando o impetrante de realizar suas atividades cotidianas. Diante do 

exposto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a autoridade 

indigitada coatora não exija o pagamento das multas lançadas no 

prontuário da motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, PLACA OBO7226, 

RENAVAM 00538078553, ano/modelo 2013/2013, como condição para o 

almejado licenciamento do veículo pelo impetrante. Expeça-se mandado 

visando à notificação da autoridade coatora 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, o que deverá ser certificado, conceda-se vista ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA THAYSE DA SILVA OAB - SC34314 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031956-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIOSIL LUIZ MROZKOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES CRISTIANO OAB - MT23523/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA (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: 1035003-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865996 Nr: 6366-61.2014.811.0041

 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: ERLITA DE PAULA AGUIAR

 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

 Autos n.º 865996 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016790-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARILU RIBAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016872-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANI RAQUEL DE SOUZA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016425-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARE CRISTINA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016866-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR LUZ MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021110-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA HERCULANO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021340-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS HELENA GRUBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007450-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CARNEVALE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:" Vistos etc. O impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Destarte, faculto 

ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ", OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007676-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA DA SILVA SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. A impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Destarte, faculto a 

impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027655-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEN CRYSTIAN GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Auxílio Acidente ajuizada por LUCIEN CRYSTIAN 

GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS. Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a 

mencionada recomendação, se referindo aos processos judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS 

seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue 

em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015.". OBSERVAÇÃO: O 

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: 1007138-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1007138-36.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.324.904,77; 

Requerente: AUTOR: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 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. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 2 de abril de 2018 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª 

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
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035949-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURI AGUIAR FRUTUOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1035949-69.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 100,00; IMPETRANTE: IURI AGUIAR 

FRUTUOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA 

SSP E POLITEC/MT (EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Excelência para emissão de parecer nos termos do art. 12 da Lei 

12.016/2009, no prazo de 10 (dez) dias nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada. 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 Agamenon Alcântara Moreno Júnior. 

Cuiabá, 2 de abril de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo 

SEDE DO JUÍZO DA 3ª 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO OAB - SP179027 (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008288-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIA VEXEL FONTES OAB - MT18886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende o direito ao reconhecimento e concessão da 

aposentadoria especial por tempo de contribuição. Cabe asseverar que o 

valor dos subsídios é fixo, sendo possível o autor, com pleno 

conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o valor de sua 

renumeração, de forma a apresentar ao juízo ao menos uma estimativa da 

quantia pretendida. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Verifica-se também que alguns documentos 

juntados encontram-se em branco. Em sendo assim, a parte autora 

deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de 

justificar o valor dado à causa, juntar novamente os documentos que 

entender necessários, bem como comprovar a hipossuficiência alegada 

na petição inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das 

custas iniciais. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019226-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CHAVEZ FELIX (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que o pedido do mandamus está fundado em edital 

que esteve vigente até 27/04/2017, porém não há nos autos informação 

acerca de possível prorrogação do certame. Diante desse fato, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o concurso 

foi prorrogado, juntando o respectivo documento. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 927688 Nr: 48053-18.2014.811.0041

 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: RODRIGO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16.704 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos 

morais o senhor Rodrigo Lopes da Silva, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares 

estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros 

de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento 

danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo 

IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.Arbitro 

os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, 

CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886153 Nr: 20637-75.2014.811.0041

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAIAN FERNANDES LEOTTI - 

OAB:14414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar o senhor 

Francisco de Assis dos Santos por danos morais no valor de R$ 8.000,00 
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(oito mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), 

tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares 

estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros 

de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento 

danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo 

IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.Arbitro 

os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, 

CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 898835 Nr: 28942-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO MACEDO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, 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 virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 40.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809783 Nr: 16269-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO, para devolução dos autos nº 16269-57.2013.811.0041, 

Protocolo 809783, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 912214 Nr: 38317-73.2014.811.0041

 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: RONALDO FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para 

determinar a nulidade do ato de exclusão do requerente do Concurso 

Público de Admissão ao Curso de Formação de Investigador de Polícia 

Judiciária Civil, autorizando a sua participação no próximo Curso de 

Formação Inicial Técnico Profissional, e se aprovado, sua nomeação 

respeitando o número de vagas e a ordem de classificação.Sem custas, 

condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, 

por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 839045 Nr: 43577-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON JOSÉ CARDOZO, AILTON APARECIDO 

MOREIRA, ANTONIO JOÃO DE CAMPOS, APARECIDO SOARES CRUZ, 

CARLOS GONÇALVES PIRES, BENEDITO CARLOS MAMORÉ FERREIRA, 

CÍCERO SANTANA DINIZ, EDMILSON GUIA LEITE, JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA, MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY, GUALTERNEY CAMPOS DE 

MORAIS, JOÃO OLIVEIRA ABRÃO, JURACI DA SILVA, LUIZ MANOEL 

FERREIRA VIANA, PEDRO LIMA DA MOTTA, VALMIR JULIANO SEONACA, 

NELSON DA GUIA MENDES DE OLIVEIRA, MARCOS ALVES DE MENEZES, 

MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES, MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO, 

MAURENIL ESTACIO DA CRUZ, ROGER RODRIGUES CORREA, RONALDO 

ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos,etc.

Tendo em vista a impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se o 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045081 Nr: 43935-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE ARAUJO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUZA SILVA, FLÁVIO CESAR 

LEITE FERNANDES, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISON PAZETTO JUNIOR - 

OAB:19641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO DETRAN - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos, etc.

 CLEVERSON DE ARAUJO TAQUES, ajuizou a presente AÇÃO de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, contra os 

litisconsortes CAMILA DE SOUZA TAQUES; FLÁVIO CESAR LEITE 

FERNANDES; MUNICIPIO DE CUIABÁ E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 

ESTADO DE AO GROSSO – DETRAN-MT, objetivando que os requeridos 

efetive a transferência do veículo junto ao Detran e oficie o mesmo para 

que transfira, caso houver, quaisquer infrações e multas de trânsito que 

recaiam sobre o veiculo da Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0, Ano 2003, 

Modelo 2004, Placa n.º JZQ-9021, Cassi 9BWCA05X14T062095, posterior 

a data da tradição.

 Com a inicial vieram os documentos.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

A parte Requerente devidamente intimada na pessoa de seu Causídico 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca das certidões do 

oficial de justiça, se manteve inerte, estando o processo abandonado por 

mais de trinta dias, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito.

 De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

“III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, inc. III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841669 Nr: 45877-03.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DE FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que justifique a necessidade da produção de 

prova testemunhal e pericial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 317248 Nr: 20494-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VERHALEN DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FELIPE VERHALEN DE 

FREITAS - OAB:17.193/MT, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANA CRISTINA 

VERHALEN DE FREITAS em desfavor do INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA À 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAUDE.

Intimem-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007765-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE ANDRADE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

ANGELICA DE ANDRADE MONTEIRO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando em sede de antecipação de tutela que o Requerido se 

abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre a função 

gratificada (DGA). A Requerente conta que é servidora pública estadual 

no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, e que passou 

a exercer função de confiança a partir de agosto/2015 DGA-08, e em 

maio/2018 assumiu a função no DGA-04, esta última exercida até os dias 

atuais. Relata que por conta da função de confiança recebe um acréscimo 

na remuneração denominado DGA, porém tal valor não é considerado para 

fins de aposentadoria e que o Requerido vem efetuando os descontos 

previdenciários sobre a totalidade de seus rendimentos, incluindo a 

gratificação pela função de confiança exercida. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão de antecipação dos 

efeitos da tutela, a legislação de regência impõe a comprovação de dois 

requisitos; o fumus boni juris – que se refere à probabilidade do direito 

invocado – e o periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme mencionado no relatório, 

pretende a Requerente que o Requerido se abstenha de efetuar o 

desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a gratificação 

pelo exercício da função de confiança. Analisando os documentos 

acostados, observa-se que a Requerente é servidora estadual e exerce a 

função de confiança, todavia apesar de estar em exercício de função de 

confiança, vem sofrendo o desconto previdenciário sobre a totalidade de 

seus proventos. Assim dispõe o art. 40, da Constituição Federal: “Art. 40. 

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 2º - Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 

3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)” Da mesma forma, a Lei nº 

10.887/2004 dispôs sobre a incidência do regime previdenciário: Art. 4o A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) I - a 

totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 

instituição do regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a 

ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) (...) § 1o Entende-se como base 

de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 

2012) A incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante 

dos vencimentos do cargo efetivo está pacificado na jurisprudência do 

nosso tribunal, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO 

– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% SOBRE O TOTAL DE PROVENTOS 

DA SERVIDORA QUE ATUALMENTE OCUPA CARGO EM COMISSÃO – 

LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO – EM VERDADE, O 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DEVE SER REALIZADO APENAS SOBRE O 

VALOR BASE DO CARGO EFETIVO OCUPADO PELO SERVIDOR 

EXCLUINDO O VALOR DA PARCELA DO CARGO EM COMISSÃO – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO GARANTIDO PELA LEI N.º 10887/2004 E MEDIDA 

PROVISÓRIA N.º 556/2011 – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM 

MANDAMENTAL CONCEDIDA. É entendimento assente no Colendo STJ que 

a Emenda Constitucional n.º 20/1998, dando nova redação ao art. 40, § 3º, 

da Constituição federal, alterou a sistemática da previdência social, 

passando a aposentadoria a ser calculada com base exclusivamente no 

cargo efetivo, não mais se incluindo o cargo em comissão ou função 

comissionada. Ademais, a Medida Provisória n.º 556/2011 expressamente 

excluiu das vantagens pecuniárias a serem contabilizadas no vencimento 

base do servidor a parcela percebida no exercício de cargo comissionado 

ou em função de confiança (inteligência do inciso XVII, § 1º do art. 4º da 

Lei n.º 10887/2004). Ordem concedida. (MS 111832/2011, DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 21/05/2012) MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE 

DE CÁLCULO - CARGO EFETIVO - FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO 

INCIDÊNCIA - ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - 

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, 

PARÁGRAFOS 2º E 3º - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL 

CORRESPONDENTE À UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA 

APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 202 de 

28 de dezembro de 2004, que determina o desconto do percentual de 11% 

(onze por cento) sobre a remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividade, deve ser interpretado conforme a Constituição 

Federal, parágrafos 2º e 3º, do artigo 40, impondo-se que a expressão 

remuneração total seja interpretada como à utilizada para o cálculo da 

aposentadoria. “Servidor público: contribuição previdenciária: não 

incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função 

ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e 
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artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97).” (STF, RE 463348, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 

07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 

PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). “A jurisprudência do 

STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança. 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg 

no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (sic) (MS 111830/2011, DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no 

DJE 30/03/2012) Sendo assim, para os servidores ocupantes de cargo ou 

função de confiança, a contribuição previdenciária somente irá incidir 

sobre os valores do vencimento do cargo efetivo, que é o caso dos autos. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pretendida, para determinar ao Requerido que se abstenha de 

efetuar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a 

função de confiança - DGA. Expeça-se mandado para cumprimento da 

liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se necessário. 

Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade de justiça com fulcro no 

art. 98 do CPC. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência 

da realização de audiência de conciliação, tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007825-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELY ALVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, considerando que não há complexidade da matéria, 

sendo o valor da causa líquido e ausente a necessidade de produção de 

prova pericial, declino a competência a favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRA LINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SIRA LINO DE SOUZA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata 

nomeação e posse no cargo de Agente da Área Instrumental – Assistente 

de Administração. Relata a Requerente que logrou êxito em participar do 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Agente 

da Área Instrumental – Assistente de Administração, que previa 108 

(cento e oito) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e 

formação de cadastro de reserva, ficando classificada na 767ª posição. 

Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 373 (trezentos e setenta e três) 

candidatos para tomar posse, porém apesar da existência de candidatos 

classificados quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em 

nomeá-los, realizando várias contratações precárias em detrimento dos 

classificados. Ressalta que dos 373 (trezentos e setenta e três) 

candidatos classificados nomeados, 09 (nove) não tomaram posse, além 

da existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e de 

convocação de classificados para o cadastro de reserva. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação ao ID 1535068, e juntou documentos. Resposta à 

contestação (ID 1688403), com a juntada de documentos. Intimados a 

especificar provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da 

prova, uma vez que já juntou todos os documentos disponíveis. É o 

relatório. Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à 

inversão do ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu 

inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da 

prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 
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59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe à autora da ação. Antes de adentrar ao 

mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo Requerido em sede de 

contestação. Alega o Requerido a ausência de citação dos litisconsortes 

passivos necessários, tendo em vista que os candidatos que participaram 

do certame e que estão mais bem classificados que a Requerente, seriam 

prejudicados caso a decisão a favorecesse. A formação do litisconsorte 

passivo necessário em casos de concurso público, em nada contribui a 

título de informação para o deslinde da questão, isso porque a demora na 

citação de todos os participantes melhor classificados no certame 

prejudicaria a Requerente, sendo, portanto dispensável, ancorado ao 

princípio da celeridade e eficiência, razão pela qual rejeito a preliminar. 

Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, pretende a 

Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente da Área 

Instrumental – Assistente de Administração, polo Cuiabá. Analisando os 

documentos acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 767ª 

colocação e que o Edital previa 120 (cento e vinte) vagas para o cargo 

almejado, das quais 108 (cento e oito) vagas eram de ampla concorrência. 

Apesar de fazer previsão de 108 (cento e oito) vagas, o Requerido 

convocou a tomar posse 373 (trezentos e setenta e três) candidatos, dos 

quais 09 (nove) classificados não tomaram posse. A Requerente relata a 

existência de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias 

estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de 

contratações precárias formalizadas por empresas terceirizadas. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 
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aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 09 (nove) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 373ª 

colocação e a Requerente se classificou em 767ª, restando ainda 314 

(trezentos e quatorze) candidatos melhor classificados a serem 

chamados. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. 

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID 1028732. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006115-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MAGON NARDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LIVIA MAGON 

NARDELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico Social – Perfil Comunicação Social/Publicitário. Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico Social – Perfil Comunicação Social/Publicitário, que previa 01 

(uma) vaga de ampla concorrência para provimento imediato e formação 

de cadastro de reserva, ficando classificada na 14ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 05 (cinco) candidatos para tomar posse, porém apesar 

da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta a 

existência de 86 (oitenta e seis) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e de 

convocação de classificados para o cadastro de reserva. Com a inicial 

vieram documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação ao ID 1595242. Resposta à contestação (ID 1935106), com a 

juntada de documentos. Intimados a especificar provas, a parte autora 

postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que já juntou todos os 

documentos disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe à autora da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico Social – Perfil Comunicação Social/Publicitário. Analisando os 

documentos acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 14ª 

colocação e que o Edital previa 01 (uma) vaga para o cargo almejado de 

ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 01 (uma) vaga, o 

Requerido convocou a tomar posse 05 (cinco). A Requerente relata a 

existência de 86 (oitenta e seis) vagas espalhadas nas secretarias 

estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de 

contratações precárias formalizadas por empresas terceirizadas. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 
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capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 1045281. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008791-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES PARACATU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JÉSSICA MARQUES 

PARACATU em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistema, com efeitos retroativos e pagamento 

de lucro cessante. Relata o Requerente que logrou êxito em participar do 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, que 

previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento 

imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 396ª 

posição. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, 

realizando várias contratações precárias e de servidores comissionados 

em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) 

candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, 

tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da existência de 71 

(setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando 

da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos 

lotacionogramas. Argumenta que o CEPROMAT realizou o concurso 

público nº 001/2011 – CEPROMAT, convocando 103 (cento e três) 

candidatos classificados e posteriormente distribuindo tais servidores em 

diversas secretarias, preterindo assim os aprovados no certame regido 

pelo Edital nº 005/2009. Sustenta a existência de empresas terceirizadas 

que contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como 

exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista 

que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área 

instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o 
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cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias, cargos 

comissionados e empresas terceirizadas. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao 

ID 1620930. Resposta à contestação (ID 1958029), com a juntada de 

documentos. Intimados a especificar provas, a parte autora postulou pela 

inversão do ônus da prova, uma vez que já juntou todos os documentos 

disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da 

autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso 

concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. 

TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra seguramente os 

fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como norte a 

responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato em 

apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, uma 

vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar levantada 

pelo Requerido em sede de contestação. Alega o Requerido a ausência de 

citação dos litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que os 

candidatos que participaram do certame e que estão mais bem 

classificados que a Requerente, seriam prejudicados caso a decisão a 

favorecesse. A formação do litisconsorte passivo necessário em casos 

de concurso público, em nada contribui a título de informação para o 

deslinde da questão, isso porque a demora na citação de todos os 

participantes melhor classificados no certame prejudicaria a Requerente, 

sendo, portanto dispensável, ancorado ao princípio da celeridade e 

eficiência, razão pela qual rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. 

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua imediata 

nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo 

– Perfil Analista de Sistema, polo Cuiabá. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 396ª colocação e 

que o Edital previa 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo almejado, das 

quais 38 (trinta e oito) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de 

fazer previsão de 38 (trinta e oito) vagas, o Requerido convocou a tomar 

posse 81 (oitenta e um) candidatos, dos quais 05 (cinco) não tomaram 

posse. O Requerente relata a existência de 71 (setenta e uma) vagas 

espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, 

conforme consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além 

da existência de contratações precárias formalizadas por empresas 

terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas em aberto, a 

Administração tem o poder discricionário em convocar os classificados, 

observando as regras orçamentárias vigentes para cada período. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de 

contratações precárias, isso porque os contratos temporários são regidos 

por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua 

existência não ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em 

regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A 

existência de contratos precários, por si só não caracteriza a preterição 

dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma 

genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível 

ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe 

diferença entre contratações precárias ou temporárias e serviços 

prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas 

por lei para um fim específico. Da mesma forma, os cargos comissionados 

são cargos de confiança de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 

37, II da CF, não caracterizando hipótese de preterição. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 
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de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 81ª 

colocação e a Requerente se classificou em 396ª, restando ainda 239 

(duzentos e trinta e nove) candidatos melhor classificados a serem 

chamados. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 

restando prejudicada a análise da antecipação de tutela pretendida. 

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID 1457296. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005779-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALMADA ARIZAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANDRÉ ALMADA 

ARIZAWA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistema, com efeitos retroativos e pagamento 

de lucro cessante. Relata o Requerente que logrou êxito em participar do 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, que 

previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento 

imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 310ª 

posição. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, 

realizando várias contratações precárias e de servidores comissionados 

em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) 

candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, 

tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da existência de 71 

(setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando 

da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos 

lotacionogramas. Argumenta que o CEPROMAT realizou o concurso 

público nº 001/2011 – CEPROMAT, convocando 103 (cento e três) 

candidatos classificados e posteriormente distribuindo tais servidores em 

diversas secretarias, preterindo assim os aprovados no certame regido 

pelo Edital nº 005/2009. Sustenta a existência de empresas terceirizadas 

que contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como 

exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista 

que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área 

instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o 

cargo em que foi classificado, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias, cargos 

comissionados e empresas terceirizadas. Com a inicial vieram 

documentos. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 

1039072), o Requerente juntou documentos (ID 1433546) e foi deferida a 

gratuidade de justiça (ID 1526983). Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação ao ID 1601981. Resposta à contestação (ID 

1936982), com a juntada de documentos. Intimados a especificar provas, 

a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que já 

juntou todos os documentos disponíveis. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à inversão do 

ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do 

art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende o Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistema, 

polo Cuiabá. Analisando os documentos acostados, verifico que o 

Requerente foi classificado na 310ª colocação e que o Edital previa 42 

(quarenta e duas) vagas para o cargo almejado, das quais 38 (trinta e 

oito) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 38 

(trinta e oito) vagas, o Requerido convocou a tomar posse 81 (oitenta e 

um) candidatos, dos quais 05 (cinco) não tomaram posse. O Requerente 

relata a existência de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas 

secretarias estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta 

ao lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de 

contratações precárias formalizadas por empresas terceirizadas. Em que 
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pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. Da mesma forma, os cargos comissionados são cargos de 

confiança de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 37, II da CF, 

não caracterizando hipótese de preterição. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição do 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 81ª 
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colocação e a Requerente se classificou em 310ª, restando ainda 153 

(cento e cinquenta e três) candidatos melhor classificados a serem 

chamados. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 

restando prejudicada a análise da antecipação de tutela pretendida. 

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID 1526983. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012900-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE SA RIZK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DENISE DE SÁ RIZK 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata 

nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo 

– Perfil Pedagogo, com pagamento retroativo e lucro cessante e 

indenização por danos morais. Relata a Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Pedagogo, que previa 02 

(duas) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação 

de cadastro de reserva, ficando classificada na 43ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 05 (cinco) candidatos para tomar posse, porém apesar 

da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta a 

existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas 

terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos 

públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, 

ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo 

em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da 

área instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 1860785. Resposta à 

contestação (ID 1982603). Intimados a especificar provas, a parte autora 

postulou pela inversão do ônus da prova, ante a dificuldade da 

Requerente em conseguir informações acerca das contratações 

terceirizadas e dos cargos efetivamente vagos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à inversão do 

ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do 

art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende a Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Pedagogo, polo 

Cuiabá. Analisando os documentos acostados, verifico que a Requerente 

foi classificada na 43ª colocação e que o Edital previa 02 (duas) vagas 

para o cargo almejado de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão 

de 02 (duas) vagas, o Requerido convocou a tomar posse 05 (cinco) 

candidatos. A Requerente relata a existência de 71 (setenta e uma) vagas 

espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, 

conforme consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além 

da existência de contratações precárias formalizadas por empresas 

terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas em aberto, a 

Administração tem o poder discricionário em convocar os classificados, 

observando as regras orçamentárias vigentes para cada período. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de 

contratações precárias, isso porque os contratos temporários são regidos 

por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua 

existência não ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em 

regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A 

existência de contratos precários, por si só não caracteriza a preterição 

dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma 

genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível 

ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe 

diferença entre contratações precárias ou temporárias e serviços 

prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas 

por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No 

RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se 

fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso 

público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação 

ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de 

forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

Não se configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa 

de um direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 
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robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, restando prejudicada a análise da 

antecipação de tutela pretendida. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 1652687. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005457-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL RIBEIRO PRIMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARCEL RIBEIRO 

PRIMO DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental 

do Governo – Perfil Analista de Sistema, com efeitos retroativos e 

pagamento de lucro cessante. Relata o Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, para o 

cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, 

que previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento 

imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 182ª 

posição. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, 

realizando várias contratações precárias e de servidores comissionados 

em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) 

candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, 

tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da existência de 71 

(setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando 

da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos 

lotacionogramas. Argumenta que o CEPROMAT realizou o concurso 

público nº 001/2011 – CEPROMAT, convocando 103 (cento e três) 

candidatos classificados e posteriormente distribuindo tais servidores em 

diversas secretarias, preterindo assim os aprovados no certame regido 

pelo Edital nº 005/2009. Sustenta a existência de empresas terceirizadas 

que contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como 

exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista 

que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área 

instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o 

cargo em que foi classificado, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias, cargos 

comissionados e empresas terceirizadas. Com a inicial vieram 

documentos. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 

1028901), o Requerente juntou documentos (ID 1435656) e foi deferida a 

gratuidade de justiça (ID 1527029). Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação ao ID 1860316. Resposta à contestação (ID 

3247311), com a juntada de documentos. Intimados a especificar provas, 

a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, ante a dificuldade 

do Requerente em conseguir informações acerca das contratações 

terceirizadas e dos cargos efetivamente vagos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, analiso o requerimento do autor quanto à inversão do ônus 

da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 

373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte 

autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que 

não demonstra seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e 

tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente 

sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da 

improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito 

do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto 

posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que tal prova 

incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistema, polo Cuiabá. 

Analisando os documentos acostados, verifico que o Requerente foi 

classificado na 182ª colocação e que o Edital previa 42 (quarenta e duas) 

vagas para o cargo almejado, das quais 38 (trinta e oito) vagas eram de 

ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 38 (trinta e oito) vagas, 

o Requerido convocou a tomar posse 81 (oitenta e um) candidatos, dos 

quais 05 (cinco) não tomaram posse. O Requerente relata a existência de 

71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a 

vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das 

respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias 

formalizadas por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente 

existirem vagas em aberto, a Administração tem o poder discricionário em 

convocar os classificados, observando as regras orçamentárias vigentes 

para cada período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do 

número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com 

a existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. Da mesma forma, os cargos 

comissionados são cargos de confiança de livre nomeação e exoneração, 

previsto no art. 37, II da CF, não caracterizando hipótese de preterição. A 

matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento 

em regime de repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito 

à nomeação dos aprovados em concurso público, é preciso observar três 

situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas 

dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 
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públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição do 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 81ª 

colocação e a Requerente se classificou em 182ª, restando ainda 25 

(vinte e cinco) candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante 

de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, restando 

prejudicada a análise da antecipação de tutela pretendida. Condeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 1527029. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001520-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINS TAROCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001538-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1038668-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA HELENA AMORIM FARINHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000049-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR COMAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 
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exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1038716-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO E CURSO OLIMPO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA REGINA DAVID ARAUJO OAB - GO17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504687-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1021102-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR CAMILO LAZZARI (IMPETRANTE)

JOSE DALBEM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1006371-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 0503515-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 
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no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008328-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

KELLY CRISTINA BONIFACIO GALDINO DELGADO (LITISCONSORTES)

FÁTIMA APARECIDA DE MATTOS (LITISCONSORTES)

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O (ADVOGADO)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR (LITISCONSORTES)

LUCIENE GALDINO DELGADO (LITISCONSORTES)

CLAUDIA FERNANDA GALDINO DELGADO FIGUEIREDO 

(LITISCONSORTES)

WLADEMIR GALDINO DELGADO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da certidão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Certifico que, verificando os autos, constatei que, embora o 

mandado tenha sido devidamente confeccionado e encaminhado à Central 

de Mandados, não constatei a citação dos listisconsortes Dulcemar e 

Wlademir. Certifico, ainda, que o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu citar 

a litisconsorte Luciene no endereço fornecido pela parte autora. Assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005954-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERNAMBUCO SALIN OAB - SP170872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: Isto posto, indefiro o pedido de tutela antecipada antecedente. 

Aos Requerentes, para impulsionar o feito, pleiteando o que entender de 

direito. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503511-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e com fundamento 

no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010824-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SILVA ALVES (AUTOR)

ANTONIO MATOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

Outros Interessados:

DORALICE QUEIROZ DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSALINA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

RUTILEIA DE SOUZA ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1010824-36.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

USUCAPIÃO (49) Valor causa: R$ 25.923,37; Requerente: AUTOR: 

TEREZA SILVA ALVES, ANTONIO MATOS ALVES Requerido: RÉU: 

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de certidão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada. DECISÃO: Tendo em vista a pedido de 

desistência de Id. 7356783, autorizado pela legislação vigente, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os requeridos para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 2 de abril 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013127-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR OAB - MT5668/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1004756-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/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:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013553-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEZIA MACHADO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002410-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (AUTOR)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002394-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (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 proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 
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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: 1000911-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMI ABRAO HELOU OAB - SP114132 (ADVOGADO)

SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - GO23004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000807-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO DA SILVA BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/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, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001292-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001270-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INVENT COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1030837-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/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:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006927-29.2018.8.11.0041 AUTOR: ALOIZO ALVES DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, para 

incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos decorrentes 

da URV, e pagamento das diferenças salariais incidentes sobre todas as 

parcelas recebidas. Compulsando os autos, verifico a ausência das fichas 

financeiras, dessa forma faculto ao requerente emendar a inicial, nos 

termos do Art. 320 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT – 21 de Março de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007021-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007021-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO DIAS RODRIGUES 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, em substituição 

legal. Primeiramente, cabe pontuar que os Requerentes carrearam 

comprovação da sua hipossuficiência, entretanto, quanto ao valor da 

causa verifico que não há documentação suficiente que comprove que o 

valor atribuído corresponda ao proveito econômico pretendido. Como é 

sabido o valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, 

portanto, lícito ao Magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial 

quando houver discrepância entre o montante atribuído à causa e o 

proveito econômico pretendido, senão vejamos: “Ementa RECURSO 

ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - 

POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO 

ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUA- PROPRIEDADE - DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 

1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O 

valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, 

lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando 

houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito 

econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza 

extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o 

conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa 

será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 

259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias 

posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta demonstração da 

divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação do alegado 

dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo 

único, do CPC; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal 

de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial provido 

(Processo REsp 1133495 / SP - RECURSO ESPECIAL 2009/0065395-1 

Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129) Órgão Julgador T3 - 

TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/11/2012 Data da 

Publicação/Fonte DJe 13/11/2012)”. Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo aos autores que comprovem ou retifiquem o valor da 

causa, colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada 

referente às verbas pleiteadas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do art. 257 do 

CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007145-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO CAMILO FERREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007145-57.2018.8.11.0041 AUTOR: ELPIDIO CAMILO FERREIA RÉU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado ELPÍDIO CAMILO FERREIA contra ato 

do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRÂNSITO - DETRAN. 

Requer, liminarmente, que seja determinada a autoridade coatora para que 

proceda a renovação , independentemente do pagamento das multas 

registradas. Compulsando os autos, verifico que a documentação anexo 

está ilegível, dessa forma faculto ao Requerente emendar a inicial, nos 

termos do Art. 320 do CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) dias a 

documentação em questão , sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo 

único do Art. 321 do CPC. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007389-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007389-83.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CARLOS CEZAR DA CUNHA 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Inicialmente, retifique-se na 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública o ASSUNTO do presente 

processo alterando de METROLÓGICA para LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, 

para que evite-se triagem processual de forma equivocada e demais 

complicações processuais, evitando-se paralisações indevidas no feito. 

Passo a análise o pedido liminar pretendido: CARLOS CESAR DA CUNHA 

impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato 

arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício 

de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Alega que é proprietário do veículo VW GOL 1.0 de placa JVR-4841 

Código RENAVAM 00951063650, cor predominantemente Prata, que ao 

tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), 

tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, 

sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do correspondente 

documento de porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que 

está impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora 

esta vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os 

pagamentos das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum 

momento recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito 
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aplicada pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede 

liminar a concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade 

coatora a proceder com o licenciamento ano/2018 de seu veículo, sem o 

pagamento prévio das multas pré-existentes. Com a inicial vieram os 

documentos introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 

12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo VW GOL 1.0 de placa JVR-4841 Código RENAVAM 

00951063650, cor predominantemente PRATA , independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de março de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032805-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032805-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA 

RÉU: PREFEITURA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro 

ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse na 

realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033103-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLIVEIRA CAMPOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033103-79.2017.8.11.0041 AUTOR: MARILENE OLIVEIRA CAMPOS 

BORGES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, Defiro ao 

Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, 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). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se há interesse na realização de Audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007715-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANNA DE LARA PINTO COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007715-43.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: LUCIANNA DE LARA PINTO 

COSTA IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado por LUCIANA DE LARA PINTO COSTA em face do 

PRESIDENTE DO DETRAN, vindicando a concessão de liminar para 

determinar a liberação do veículo do pátio do DETRAN de marca/modelo 

HONDA/FIT LX FLEX, placas NJG-9537, independentemente do pagamento 

das multas pré-existentes no prontuário do veículo. Aduz, em síntese, que 

após ser parada e fiscalizado numa parreira policial “blitz”, teve seu 

veículo recolhido ao pátio do DETRAN pelo agentes de trânsitos 

responsáveis. Ressalta, que trafegava no momento sem o documento de 

licenciamento, vez que foi impedida de retirar o Licenciamento por 

existências de multas. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o liberação de seu veículo do pátio, sem o pagamento prévio 

das multas pré-existentes. É o breve registro. Fundamento e decido. O 

mandado de segurança é remédio constitucional 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, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei nº. 12.016/09. 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, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 
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“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Sobre o teor do direito a ser 

demonstrado, para deferimento de liminar em mandado de segurança, a 

legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de 

dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – 

fumus boni juris e periculum in mora.” Analisando sumariamente os fatos e 

os fundamentos expostos, pude constatar que não há demonstração do 

requisitos que sopesam o periculum in mora, vislumbra-se dos autos que o 

referido veículo já trafegava sem o devido pagamento do licenciamento, 

até a sua apreensão, em desacordo com a legislação. Por tais razões, 

INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007720-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELENA TALAVERA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN SARTORI DE LARA OAB - MT0019810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL OAB - 004.843.901-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007720-65.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARCIA ELENA TALAVERA DA 

SILVA IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, THIAGO 

FRANÇA CABRAL REPRESENTANTE: THIAGO FRANCA CABRAL Vistos e 

etc. MARCIA ELENA TALAVERA DA SILVA impetrou o presente mandado 

de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, Seguro Obrigatório e CRL – Certificado de Registro e 

Licenciamento do ano/2018. Desta maneira, faculto a parte Requerente, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 

321, caput, do CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a 

efetiva quitação do imposto, como os boletos e comprovantes de 

pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 

do referido códex. Intimem-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002121-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por JAIR GOMES DA SILVA contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, objetivando, em suma, que a autoridade coatora 

se abstenha de vincular multas ao veículo, para que obtenha o 

licenciamento anual. Compulsando os autos, verifico que a ausência 

documentação pessoal do autor, bem como dos documentos que 

comprovem pagamento do da CRLV do ano de 2018, imprescindível para 

concessão da liminar, dessa forma 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. Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839048 Nr: 43580-23.2013.811.0041

 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: KATIUSCIA DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, ALEXANDRE ANDERSON 

CARNEIRO, LUZENIR CAMPOS QUEIROZ, MARIA ALZENIRA RIBEIRO 

NASCIMENTO, MARILENE APARECIDA MOREIRA, WILMA N. SILVA 

FRAGA, VALDELICE CELENE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATA NASCENTES ALVES 

- PROC.ESTADUAL - OAB:3408/MT

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a 

exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 02 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 772728 Nr: 25845-11.2012.811.0041

 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: CENTRAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138374/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para, no caso concreto, declarar a nulidade das 

autuações embasadas na ausência de emissão de Nota Fiscal Eletrônica 

em relação à operação de locação de maquinários indicada na petição 

inicial, nos moldes do artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, condenando 

o Requerido à repetição de indébito dos valores pagos referentes aos 

Termos de Apreensão e Depósito nº 933944-9 e 947699-4, no importe de 

R$ 17.916,23 (fls. 31 e 38), a ser devidamente acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês (artigo 44 da Lei Estadual nº 7.098/98 – Súmula nº 523 do 

STJ) a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188 do STJ) e 

de correção monetária pelo IGP-DI (artigo 42 da Lei Estadual nº 7.098/98) a 

partir da data do pagamento indevido (Súmula nº 162 do STJ).Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária (fls. 

118/121), além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 02 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869337 Nr: 9055-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABÁ LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

deferiu a antecipação de tutela e anular o Termo de Apreensão e Depósito 

nº 983513-1.Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais 

e da taxa judiciária (fls. 21/22), além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da condenação.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, em face do disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 02 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1034357 Nr: 38806-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETICIA OLIVEIRA - 

OAB:

 Em cumprimento a decisão proferida nos autos código 1067451, trasladei 

a petição para estes autos as fls. 343/346. Certifico que desapensei 

destes os autos código 1067451. Certifico ainda que, conforme 

determinado, intimo o autor para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1063936 Nr: 52689-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVENIL FEBE DE SOUZA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 02 de abril de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 862611 Nr: 3752-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY LUIZ SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 02 de abril 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367514 Nr: 5481-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINO DE SOUZA BARBOSA, JOSE RODRIGUES 

CHAVES, JOEL JOSÉ DOS SANTOS, MAURO PEREIRA BORGES, DARCI 

RODRIGUES MONTALVÃO, FERNANDO GUIMARÃES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA 

PAIM BIASI - OAB:9.262/MT, SÔNIA ROSA PAIM - OAB:4334, SONIA 

ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - 

OAB:4334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, 

para devolução dos autos nº 5481-23.2009.811.0041, Protocolo 367514, 

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.: 804119 Nr: 10576-92.2013.811.0041

 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: MATEUS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos

Manifeste-se o autor acerca das alegações e dos novos documentos 

colacionados pelo ente estatal, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006322-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE SARAGIOTTO (IMPETRANTE)

WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA (IMPETRANTE)

CELIO SPADACIO (IMPETRANTE)

MARCOS DE MORAES GOMES (IMPETRANTE)

PABLO BERTICELLI (IMPETRANTE)

JOSE GERALDO FAVALESSO (IMPETRANTE)

MARIO RENATO DA SILVA (IMPETRANTE)

FABIO LAZARO OLIVEIRA QUEIROZ (IMPETRANTE)

JOEL DE SOUZA AMARAL (IMPETRANTE)

MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLICIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO - POLITEC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006322-83.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CELIO SPADACIO, FABIO 

LAZARO OLIVEIRA QUEIROZ, ILTON JOSE SARAGIOTTO, JOEL DE 

SOUZA AMARAL, JOSE GERALDO FAVALESSO, MARCOS DE MORAES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 247 de 569



GOMES, MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI, MARIO RENATO DA SILVA, 

PABLO BERTICELLI, WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA IMPETRADO: 

DIRETOR GERAL DA POLICIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO - POLITEC 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Celio Spadacio e Outros contra ato reputado ilegal praticado 

pelo Diretor Geral da Policia Oficial de Identificação - Politec. Aduzem, em 

síntese, que são servidores da Politec/MT e que solicitaram, com fulcro no 

art. 18, parágrafo único da Lei nº 8.321/05, a expedição de sua carteira 

funcional com autorização para o livre porte de arma. Afirmam que no dia 

07/03/2018, mediante a CI nº 20/2018, foram comunicados que tiveram 

seus pedidos negados sob a alegação de que a Procuradoria Geral do 

Estado, por meio do parecer nº 122/SGA/2011, entendeu que o referido 

dispositivo é inconstitucional. Assim, pugnam pela concessão de liminar 

para que seja determinada a emissão de suas carteiras funcionais com 

livre porte de arma para desempenho de suas funções. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro a inclusão de JOSÉ 

CARLOS ARENA no polo ativo da demanda. Retifique-se os autos. Para o 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Da análise da fundamentação posta na petição 

inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença 

dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Verifica-se que a Lei nº 

8.321/2005 que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - 

POLITEC/MT autoriza o porte de arma por parte dos servidores estaduais 

daquela instituição: “Art. 18 O servidor da Carreira dos Profissionais da 

Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT terá direito à Carteira 

Funcional de Identificação a ser fornecida quando do ingresso na carreira. 

Parágrafo único A carteira de identidade funcional autoriza ao servidor o 

livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da 

polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: "O portador 

tem livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da 

Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao 

desempenho de suas funções". Nesse sentido, o seguinte precedente do 

E. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA — RECOLHIMENTO 

DA CARTEIRA FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC/MT) — MATÉRIA JÁ TRATADA NO 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60979/2011, IMPETRADO PELO 

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (SINDPECO) — EXCEÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO, ARTIGO 6º — AFASTAMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 8.321, DE 12 DE MAIO DE 2005 — 

DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO — MATÉRIA SEMELHANTE — ILEGALIDADE NO 

RECOLHIMENTO DAS CARTEIRAS. O artigo 6º do Estatuto do 

Desarmamento excepciona da proibição do porte de arma “os casos 

previstos em legislação própria”. Por estar a Lei do Estado de Mato Grosso 

nº 8.321, de 12 de maio de 2005, em pleno vigor, não há que se proibir que 

o papiloscopista, profissional da Perícia Oficial e Identificação Técnica – 

POLITEC/MT, no exercício de suas atribuições, ter o direito de obter licença 

para portar arma, observadas as cautelas da lei. A matéria já foi tratada e 

decidida alhures pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo, que votou pela liberação do porte de arma aos Peritos Oficiais 

Criminais e Papiloscopistas, haja vista o risco de vida que estes 

profissionais correm no exercício da profissão. Embora questionada a 

inconstitucionalidade do artigo 18 e seu parágrafo único da Lei do Estado 

de Mato Grosso nº 8.321, de 12 de maio de 2005, pela Procuradoria-Geral 

de Justiça, por usurpação de competência da União, sua vigência somente 

pode ser afastada mediante processo legislativo ou decisão judicial 

proferida em ação própria, não cabendo à Administração a revogação da 

norma, por mera decisão administrativa. O ato praticado pelo Secretário de 

Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na 

decisão que determinou o recolhimento das carteiras de identificação com 

anotação de porte de arma dos servidores da POLITEC/MT, 

especificamente dos Peritos Oficiais Criminais e Papiloscopistas, para 

substituí-las por outra sem tal prerrogativa, afigura-se ilegítimo, a violar 

direito líquido e certo do impetrante. Segurança deferida.” (MS 

118611/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) Outrossim, a Lei nº 8.321/2005 

ainda permanece em vigor, não cabendo a negativa da concessão do 

porte de arma aos impetrantes sob a fundamentação de sua suposta 

inconstitucionalidade. O periculum in mora, por sua vez, decorre da 

iminência do risco de vida que os impetrantes correm no exercício das 

suas profissões. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar 

que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes 

com a autorização para o porte de arma. Notifique-se a autoridade coatora 

para que cumpra imediatamente os termos desta decisão, bem como para 

que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 de 

março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003006-62.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: VALNEIDE FERNANDO SILVA 

DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO GERAL 

ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, CORREGEDOR GERAL DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO PJC DIRETOR 

METROPOLITANO, DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE MATO GROSSO, DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR DE 

EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL, DIRETOR DE 

INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Valneide Fernando Silva dos Santos Filho em face do Conselho Superior 

de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, pugnando pela 

concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão 

administrativa que determinou a sua remoção de Terra Nova do Norte para 

Guarantã do Norte, sob o argumento de que não foram obedecidos os 

critérios de preferência estabelecidos na Lei Estadual nº 8.275/04. A 

petição inicial veio instruída com documentos. A análise da liminar foi 

postergada para após as informações da autoridade coatora. O Estado de 

Mato Grosso prestou informações pugnando pelo indeferimento da liminar. 

É o relatório. Fundamento e decido. A concessão de liminar em mandado 

de segurança está condicionada à comprovação da coexistência pacífica 

de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. 

Analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto, não 

vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar. Assim entendo por que os critérios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 248 de 569



previstos na Lei Estadual nº 8.275/04, que “estabelece critérios para a 

remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo 

Estadual”, aparentemente, não se aplicam à hipótese, na medida em que a 

Polícia Judiciária Civil é regida por legislação específica, qual seja, a Lei 

Complementar Estadual nº 407/10, que deve prevalecer por força do 

princípio da especialidade. Diversamente da Lei Estadual nº 8.275/04, a Lei 

Complementar Estadual nº 407/10 trata do instituto da remoção em seus 

artigos 156 a 159, não estabelecendo os mesmos critérios de preferência 

para a remoção elencados na Lei nº 8.275/04, mas apenas prevendo que 

a remoção do policial civil dar-se-á por necessidade do serviço público ou 

a pedido, devendo ser apreciada pelo Conselho Superior de Polícia. No 

caso em apreço, tais requisitos foram atendidos, consoante se observa 

do seguinte trecho da Certidão exarada pelo Conselho Superior de Polícia 

(Id. 11713625 – p. 1): “(...) Foi juntado aos autos solicitação do Delegado 

Regional de Guarantã do Norte, no sentido de remover por necessidade do 

serviço o Investigador Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, do 

município de Terra Nova do Norte/MT para o município de Guarantã do 

Norte/MT. Após as discussões o Presidente passou a votação e por 

UNANIMIDADE dos Membros do CSP foi APROVADA a remoção por 

necessidade do serviço do Investigador Valneide Fernando Silva dos 

Santos Filho, do município de Terra Nova do Norte/MT para o município de 

Guarantã do Norte/MT.” Ademais disso, a necessidade do serviço público 

restou devidamente embasada no aumento da criminalidade no Município 

de Guarantã do Norte. Logo, considerando a aparente legalidade do ato de 

remoção questionado, que se insere nos critérios de conveniência e 

oportunidade da Administração, é de rigor o indeferimento da liminar. A 

propósito do tema, colaciono o seguinte precedente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL CIVIL - REMOÇÃO - PERSEGUIÇÃO E 

PUNIÇÃO NÃO DEMOSNTRADAS - NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO À ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO - SEGURANÇA 

DENEGADA. A remoção de servidor público de ofício, por necessidade do 

serviço, é ato sujeito à oportunidade e conveniência da Administração, 

pois o interesse público se sobrepõe ao particular. (MS 58708/2006, DES. 

JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2006, Publicado no DJE 

30/10/2006) Isto posto, INDEFIRO a liminar. Colha-se o parecer ministerial. 

Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007247-79.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ALEXANDRE SOUSA LIMA 

FALCONI E OUTROS IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Alexandre Sousa Lima Falconi e Outros contra ato reputado 

ilegal praticado pelo Diretor Geral da Policia Oficial de Identificação - 

Politec. Aduzem, em síntese, que são servidores da Politec/MT e que 

solicitaram, com fulcro no art. 18, parágrafo único da Lei nº 8.321/05, a 

expedição de sua carteira funcional com autorização para o livre porte de 

arma. Afirmam que tiveram seus pedidos negados sob a alegação de que 

a Procuradoria Geral do Estado, por meio do parecer nº 122/SGA/2011, 

entendeu que o referido dispositivo é inconstitucional. Assim, pugnam pela 

concessão de liminar para que seja determinada a emissão de suas 

carteiras funcionais com livre porte de arma para desempenho de suas 

funções. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Para o 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Da análise da fundamentação posta na petição 

inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença 

dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Verifica-se que a Lei nº 

8.321/2005 que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - 

POLITEC/MT autoriza o porte de arma por parte dos servidores estaduais 

daquela instituição: “Art. 18 O servidor da Carreira dos Profissionais da 

Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT terá direito à Carteira 

Funcional de Identificação a ser fornecida quando do ingresso na carreira. 

Parágrafo único A carteira de identidade funcional autoriza ao servidor o 

livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da 

polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: "O portador 

tem livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da 

Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao 

desempenho de suas funções". Nesse sentido, o seguinte precedente do 

E. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA — RECOLHIMENTO 

DA CARTEIRA FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC/MT) — MATÉRIA JÁ TRATADA NO 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60979/2011, IMPETRADO PELO 

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (SINDPECO) — EXCEÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO, ARTIGO 6º — AFASTAMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 8.321, DE 12 DE MAIO DE 2005 — 

DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO — MATÉRIA SEMELHANTE — ILEGALIDADE NO 

RECOLHIMENTO DAS CARTEIRAS. O artigo 6º do Estatuto do 

Desarmamento excepciona da proibição do porte de arma “os casos 

previstos em legislação própria”. Por estar a Lei do Estado de Mato Grosso 

nº 8.321, de 12 de maio de 2005, em pleno vigor, não há que se proibir que 

o papiloscopista, profissional da Perícia Oficial e Identificação Técnica – 

POLITEC/MT, no exercício de suas atribuições, ter o direito de obter licença 

para portar arma, observadas as cautelas da lei. A matéria já foi tratada e 

decidida alhures pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo, que votou pela liberação do porte de arma aos Peritos Oficiais 

Criminais e Papiloscopistas, haja vista o risco de vida que estes 

profissionais correm no exercício da profissão. Embora questionada a 

inconstitucionalidade do artigo 18 e seu parágrafo único da Lei do Estado 

de Mato Grosso nº 8.321, de 12 de maio de 2005, pela Procuradoria-Geral 

de Justiça, por usurpação de competência da União, sua vigência somente 

pode ser afastada mediante processo legislativo ou decisão judicial 

proferida em ação própria, não cabendo à Administração a revogação da 

norma, por mera decisão administrativa. O ato praticado pelo Secretário de 

Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na 

decisão que determinou o recolhimento das carteiras de identificação com 

anotação de porte de arma dos servidores da POLITEC/MT, 

especificamente dos Peritos Oficiais Criminais e Papiloscopistas, para 

substituí-las por outra sem tal prerrogativa, afigura-se ilegítimo, a violar 

direito líquido e certo do impetrante. Segurança deferida.” (MS 

118611/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) Outrossim, a Lei nº 8.321/2005 
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sequer foi declarada inconstitucional, sendo que a mesma ainda 

permanece em vigor, não cabendo a negativa da concessão do porte de 

arma aos impetrantes sob a fundamentação de sua suposta 

inconsitucionalidade. O periculum in mora, por sua vez, decorre da 

iminência do risco de vida que os impetrantes correm no exercício das 

suas profissões. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar 

que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes 

com a autorização para o porte de arma. Notifique-se a autoridade coatora 

para que cumpra imediatamente os termos desta decisão, bem como para 

que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 2 de 

abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003189-04.2016.8.11.0041 AUTOR: CAMIL CACERES MINERACAO LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de 

tutela de urgência proposta por Camil Cáceres Mineração Ltda. em face do 

Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, que adquire energia elétrica do 

“mercado livre”, possuindo como benefício a subvenção econômica de 

100% da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, concedida pelo 

Governo Federal e instituída pelo artigo 26, § 1º-A, da Lei nº 9.427/96, bem 

como pela Lei nº 12.783/13, regulamentada pelo Decreto nº 7.891/13. 

Alega que a subvenção possui natureza jurídica de desconto 

incondicionado e de cunho indenizatório, razão pela qual não pode sofrer 

a incidência do ICMS. Por fim, afirma que o Estado de Mato Grosso, por 

meio do artigo 72 do RICMS/MT e do artigo 1º, I, do Decreto nº 2.477/15, 

incluiu na base de cálculo do referido tributo as subvenções concedidas 

como se estas compusessem o valor da operação - base de cálculo do 

ICMS sobre a energia elétrica, o que entende como ilegal. Em face do 

exposto, requer a concessão de tutela de urgência “a fim de que seja 

suspensa a exigibilidade do ICMS sobre os valores decorrentes de 

subvenção tarifária, disciplinados pelo inciso II, do parágrafo 13, do art. 72 

do RICMS/2014, vez que o referido subsídio não é pagamento de tarifa, 

tampouco integra a operação comercial efetivamente realizada de 

consumo de energia elétrica, até o julgamento de mérito da presente 

demanda”. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, revogo as 

decisões anteriores que versaram sobre o pedido de tutela de urgência, 

eis que estranhas ao caso concreto, julgando prejudicado os Embargos de 

Declaração opostos pela Requerente. Quanto ao pedido de tutela de 

urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso 

em análise, apesar dos argumentos deduzidos pela parte Requerente, não 

vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado, necessária à concessão da tutela de urgência. Analisando 

sumariamente os fatos e fundamentos expostos pela Requerente, pude 

concluir, prima facie, que a subvenção instituída pela artigo 26, § 1º-A, da 

Lei nº 9.427/96, aparentemente, não se traduz como desconto 

incondicionado, notadamente se atentarmos à leitura integral do 

dispositivo, incluindo-se as partes omitidas pela Requerente, senão 

vejamos: “Art. 26. Omissis. (...) § 1º-A Para empreendimentos com base 

em fontes solar, eólica, biomassa e, conforme regulamentação da Aneel, 

cogeração qualificada, a Aneel estipulará percentual de redução não 

inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos 

sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção 

e no consumo da energia proveniente de tais empreendimentos, 

comercializada ou destinada à autoprodução, pelos aproveitamentos, 

desde que a potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição 

seja maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou igual a 300.000 

kW (trezentos mil quilowatts) e atendam a quaisquer dos seguintes 

critérios: I – resultem de leilão de compra de energia realizado a partir de 

1º de janeiro de 2016; ou II – venham a ser autorizados a partir de 1º de 

janeiro de 2016.” Da leitura atenta do dispositivo citado infere-se a 

existência de várias condições para a fruição da subvenção, quais sejam: 

primeiro, os empreendimentos devem se utilizar de energia solar, eólica, de 

biomassa ou cogeração qualificada; segundo, a potência injetada nos 

sistemas de transmissão ou distribuição deve ser maior que 30.000 kw e 

menor ou igual a 300.000 kw; terceiro, devem resultar de leilão de compra 

de energia a partir de 1º de janeiro de 2.016; ou, quarto, venham a ser 

autorizados a partir de 1º de janeiro de 2.016. Da análise prefacial dos 

documentos apresentados, não é possível aferir a presença inequívoca 

de quaisquer dos requisitos citados, uma vez que a Requerente não juntou 

aos autos o contrato de compra de energia elétrica firmado com usina 

geradora pertencente ao “mercado livre”, de modo a possibilitar a 

averiguação do tipo de fonte geradora da energia (hidráulica, solar, éolica, 

biomassa ou cogeração qualificada) e a potência injetada nos sistemas de 

distribuição e transmissão, limitando-se a juntar o contrato firmado com a 

Energisa, que, nestes casos, é responsável apenas pela distribuição da 

energia, a teor do contrato acostado à petição inicial. Do mesmo modo, a 

Requerente não demonstrou que a energia adquirida provenha de leilão 

realizado a partir de 1º da janeiro de 2.016, tampouco que a subvenção 

tenha sido autorizada a partir de 1º de janeiro de 2.016, uma vez que as 

exigências em questão foram introduzidas no ordenamento jurídico pela 

Lei nº 13.203/15, de 8 de dezembro de 2015. Assim, ainda que fosse 

eventual detentora da subvenção em comento sob a égide da legislação 

anterior, a Requerente não comprovou satisfatoriamente os requisitos 

legais para a fruição da subvenção sob o pálio da novel legislação. Por 

corolário, se a Requerente sequer demonstrou fazer jus à subvenção em 

comento, tenho como inócua, ao menos nessa fase processual, a 

alegação de ilegalidade da disposição contida no inciso II do parágrafo 13 

do artigo 72 do RICMS/2014, uma vez que tal norma não estaria a provocar 

lesão a um direito cuja existência sequer restou satisfatoriamente 

comprovada. Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Abro vista 

dos autos à Requerente para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005571-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MARQUES PADILHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1005571-96.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-GERENTE / DIRETOR / REPRESENTANTE]. 

IMPETRANTE: CHARLES MARQUES PADILHA IMPETRADO: DIRETOR 

PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de 

Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Charles Marques Padilha, 

devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo Presidente 

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito nos autos, 

sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Assevera, em síntese, que ao tentar efetuar os pagamentos de IPVA e 

Seguro Obrigatório foi surpreendido com infrações de trânsito, sendo 

pratica de tais atos estaria vinculada ao pagamento das referidas multas 
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imputadas em seu nome. Apresentou documentos com a petição 

introdutória. A liminar foi deferida. Informações foram prestadas pela 

autoridade coatora apontada no id. 12131517, acompanhada de 

documentos, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita e a 

ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao fim a denegação 

da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. O Representante 

do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz 

de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Antes de adentrar na análise do mérito da questão, saliento que as 

preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, com este 

serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. 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 2018, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 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. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006551-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERDYNANDO FERREIRA DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1006551-43.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]. 

IMPETRANTE: FERDYNANDO FERREIRA DE CAMPOS IMPETRADO: 

DETRAN - MATO GROSSO Vistos e etc, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por FERDYNANDO FERREIRA DE CAMPOS em face 

da decisão proferida que indeferiu a liminar (id. 12271950), alegando a 

existência de omissão/contradição no julgado. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por 

escopo sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contido na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, 

a alteração do julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de 

um dos vícios citados. Apesar das razões postas pelo Embargante, 

entendo como não evidenciada a omissão/contradição alegada, o que 

revela seu nítido propósito de rediscutir os termos da decisão que lhe foi 

desfavorável, pretensão que extrapola o âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. 

ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de 

declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou 

erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) 

Não bastasse tal circunstância ser suficiente para a improcedência dos 

presentes Embargos de Declaração, saliento, por oportuno, que segundo 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A manifestação de 

embargos declaratórios não impõe ao julgador responder questionário 

formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em órgão 

consultivo”(EDcl no AgRg no Ag n. 36.751/RS). Ainda, de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em 

maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão 

recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões 

essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado 

a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no 

AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo 

incólume a decisão embargada. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013713-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO NONATO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROCESSO Nº 

1013713-26.2017.811.0041 – PJE Exequente: Severino Nonato de Morais. 

Executado: Estado de Mato Grosso. Vistos e etc. Trata-se de Execução 

de Título Executivo Extrajudicial oposta por Severino Nonato de Morais em 

face do Estado de Mato Grosso, referente ao recebimento da certidão de 

crédito salarial nº 02454, expedida em 17/12/2007, no valor inicial de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). No id. 6776914, o exequente apresentou sua 

memória de cálculo atualizada perfazendo o valor R$ 64.186,29 (sessenta 

e quatro mil e cento e oitenta e seis reais e vinte nove centavos). 

Devidamente citado, nos termos do artigo 910 do CPC, o Estado de Mato 

Grosso deixou transcorrer “in albis” o prazo a ele ofertado para a 

oposição dos Embargos, conforme certidão de lavra do Sra. Gestora 

Judiciária (id. 10567472). É o relatório. Decido. O título apresentado se me 

apresenta como líquido, certo e exigível; ao arremate, insta salientar que o 

devedor não embargou a execução. Assim, à vista da legislação 

pertinente, HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente, para 

que operem seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição da RPV no 

valor supramencionado e, por via de consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do NCPC. 

Determino que a Secretaria Judicial expeça, em favor da Parte Exequente, 

o ofício requisitório / precatório, observando-se o disposto no artigo 910, 

§1º do NCPC, bem como na Constituição Federal. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e remeta-se ao arquivo até a quitação do 

RPV/precatório. Cabe destacar, que o AUTOR possui benesses da 

tramitação prioritária, ficando ressalvada a hipótese do art. 1.048, inciso I 

do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o que for necessário. 

Cuiabá-MT, 22 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 347300 Nr: 17375-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352622 Nr: 22816-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAU GALDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 903628 Nr: 32570-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA NELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14354/O, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 903628

PROCESSO Nº: 34310-77.2010.811.0041.

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 841074 Nr: 45388-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONICE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 873625 Nr: 12308-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON CUSTODIO BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 Vistos, em plano de meta.
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 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 343860 Nr: 14322-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARY DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 743028 Nr: 39970-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 704211 Nr: 38888-83.2010.811.0041

 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: JONATHAN AUGUSTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 357152 Nr: 27620-03.2008.811.0041

 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: JOSÉ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT 11.287, 

MARIA CRISTINA IGNÁCIO DA SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 362384 Nr: 32433-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 400488 Nr: 33576-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JORGE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 454707 Nr: 26156-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

UBIRATÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 702253 Nr: 36874-29.2010.811.0041

 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: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 254 de 569



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:13.291/MT, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 762089 Nr: 14595-78.2012.811.0041

 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: GILSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 431296 Nr: 11653-44.2010.811.0041

 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: ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 315259 Nr: 19580-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MACIEL SILVA, JOÃO BATISTA BENEVIDES DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SÃO JOSE RIO CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 
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SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 404846 Nr: 37053-94.2009.811.0041

 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: EVANETE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 406466 Nr: 38522-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMAR COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA UNIÃO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 408198 Nr: 274-09.2010.811.0041

 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: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 

OAB:20297/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 
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123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 729398 Nr: 25398-57.2011.811.0041

 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: FRANKS BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 734130 Nr: 30408-82.2011.811.0041

 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: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 744772 Nr: 41844-38.2011.811.0041

 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: ADILSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 
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podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 772984 Nr: 26114-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARIA SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em plano de meta.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

possui entendimento consolidado de que é imprescindível a realização de 

perícia médica para fins de constatação da incapacidade total ou parcial, 

temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 104807/2016, 

123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta Comarca não 

possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, 

determino a produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e 

seguintes do CPC/2015.

Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro 

(esquina com o Hospital Geral Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone 

celular (65) 99601-1639, para que apresente proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.

Após, intime-se o INSS, para que se manifestem sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3°, c/c 183 do 

CPC/2015).

Fica determinado, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 

373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a incumbência de efetuar o 

pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos 

benefícios da Justiça Gratuita.

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.

Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 728434 Nr: 24357-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BOSCO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls.170/171, e por 

consequência, determino a intimação do perito judicial, nomeado na 

decisão de fl. 166, para agendar nova data para a realização da perícia, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, agendada a data pelo perito judicial, intimem-se as partes para 

tomarem ciência da data e do local designados para realização da prova 

pericial.

No mais, intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo 

de 15 (quinze) dias proceder com o pagamento dos honorários periciais, já 

fixados na decisão de fl. 166.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 729573 Nr: 25586-50.2011.811.0041

 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: IVANI SARTONELLI BARBARA, ALESSANDRA 

BÁRBARA PEREIRA LEITE, LEANDRA BÁRBARA, ÉRIKA BARBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em plano de meta.

Declaro minha suspeição superveniente para atuar no presente feito, por 

motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 145, § 1º do CPC/2015.

Anote-se e remetam-se os autos ao substituto legal, com minhas escusas 

e as cautelas de praxe, para as providências cabíveis.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 407470 Nr: 38739-24.2009.811.0041

 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: JUSIMEIRE AUXILIADORA PINTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 Vistos, em plano de meta.

Defiro o pedido de fl. 485, assim, expeça-se o competente Ofício 

requisitório, bem como a requisição de pequeno valor - RPV.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 819223 Nr: 25503-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO HENRIQUES DA FONSECA, MARLY 

BASTOS POMMOT FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 
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(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 Vistos em plano de meta.

Cumpre destacar que em consulta ao sistema apolo consta documento 

pendente de juntada.

Desta feita, determino a juntada do documento aos autos para que se 

possa dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 822367 Nr: 28542-68.2013.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGOPECUARIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, APARECIDO DONIZETE 

FALCONI, OLGA GONÇALVES PEREIRA, LUIZ CARLOS EZIQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos em plano de meta.

Remetam-se os autos ao E. TJMT, para análise do recurso interposto.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 135470 Nr: 20386-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a exequente para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia 

legível de seus documentos pessoais, onde devem constar DATA DE 

NASCIMENTO e CPF, eis que constituem dados necessários para a 

expedição do ofício requisitório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 335311 Nr: 5821-98.2008.811.0041

 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: EURIDES SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLAS FRANCISCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:1585108

 PROCEDIMENTO COMUMCÓDIGO Nº: 335311Vistos, em plano de 

meta.Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso possui entendimento consolidado de que é imprescindível a 

realização de perícia médica para fins de constatação da incapacidade 

total ou parcial, temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC n. 

104807/2016, 123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta 

Comarca não possui perito oficial e nem convênio com instituições que 

possuam perito, determino a produção de prova pericial médica, nos 

termos dos arts. 464 e seguintes do CPC/2015.Desse modo, fica nomeado 

e intimado o Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado 

na Rua 13 de Junho, nº 1003, Bairro Centro (esquina com o Hospital Geral 

Universitário), Clínica Miguel Sutil, telefone celular (65) 99601-1639, para 

que apresente proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 465, § 2° do CPC/2015.Após, intime-se o INSS, para que se 

manifestem sobre a proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3°, c/c 183 do CPC/2015).Fica determinado, a inversão do ônus 

da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 

que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita.Insta consignar 

que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento dos 

honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, uma 

vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho.Nesta 

oportunidade, intimem-se as partes para que, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC/2015). Os quesitos do juízo 

estão logo abaixo.Seguem em anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de Março de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006110-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1006110-62.2018.8.11.0041 AUTOR: SEDIL ANTONIO DE SOUZA 

GONCALVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Sedil 

Antônio de Souza Gonçalves em face do Estado de Mato Grosso. 2. 

Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006113-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1006113-17.2018.8.11.0041 AUTOR: SEILA DE SOUZA GONCALVES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória 

Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Seila Antônio de Souza 

Gonçalves em face do Estado de Mato Grosso. 2. Compulsando os autos, 

verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345197 Nr: 15178-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARY PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA, 

ALLAN GONZE RAMOS, MARIA REGINA PARIETTI G RAMOS, JAYME 
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PARIETTI G RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALLAN GONZE RAMOS, Cpf: 

23446218904, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA REGINA PARIETTI G RAMOS, Cpf: 32999844972, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JAYME PARIETTI G RAMOS, Cpf: 

72701196191, 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: 03/07/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de CARY PRESENTES E 

DECORAÇÕES LTDA, ALLAN GONZE RAMOSE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de TRATA-SE DE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE EXECUTAR A DÍVIDA 

CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE N° 002778/07-A, 

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 

SERVIÇOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2778-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/11/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.879,65

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 769505 Nr: 22474-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, NELSON 

JOSÉ GUIT TI GUIMARÃES, MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE, LUIZ 

RODOLFO LANDIM MACHADO, FERNANDO JOSÉ CUNHA, REINALDO 

JOSÉ BELOTTI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT

 Proc. nº 22474-39.2012.811.0041 - Código 769505Execução Fiscal 

Vistos.Regularmente citada, a executada Petrobras Distribuidora S. A., 

compareceu aos autos e ofereceu à penhora duzentos e trinta e nove mil 

e trezentos e oitenta e dois litros de combustíveis (óleo diesel), contudo o 

exequente discordou da nomeação (fl. 14 e 28). Acontecendo, então a 

nomeação à penhora de Apólice de Seguro-Garantia (fls. 39-59) e a 

recusa do Credor, com a ressalva de que primeiro seja tentada penhora 

de valores e caso seja infrutífera consente na oferta dada em garantia 

(fls. 39-59). Pois bem. Em que pese à recusa do Exequente, tenho que o 

seguro garantia está expressamente previsto no rol de garantia do artigo 

9º da Lei 6830/0 e regulamentado pela circular SUSEP nº 477/2013 (...) 

Assim sendo, recebo o seguro garantia ofertado como garantia da 

execução e determino a intimação da parte executada para que apresente 

a versão definitiva do seguro garantia judicial, de forma a atender todos os 

requisitos legais, no prazo de 10(dez) dias.No tocante aos demais 

Executados (sócios) que não foram citados deve o Exequente adotar 

medidas que viabilize a citação dos mesmos, vez que a citação é condição 

de validade do processo e incumbe à parte autora adoção das 

providências necessárias para promover o ato (art. 239 e § 2º, do art. 

240, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIS MIRTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1000409-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JULIS MIRTA RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Antecipada), 

ajuizada por Julis Mirta Ramos, em face do Estado de Mato Grosso e 

Outro. 2. É de ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo 

rito comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. 

Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento 

posterior a manifestação da parte contrária. 4. Com fulcro no artigo 4ª da 

Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 05 

(cinco) dias. 6. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38850 Nr: 726-12.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT, 

COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer cópia da inicial e depositar o valor de R$ 67,74 

referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de liminar.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça CÍCERO C. NORONHA, Banco do Brasil, Agência 3499-1, 

Conta Corrente: 821.629-0, CPF: 204.878.511-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35684 Nr: 2465-54.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius coelho do prado - 

OAB:20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 260 de 569



 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que a audiencia 

designada para o dia 02/04/18 às 15:30 horas ficou redesignada para o 

dia 18/06/18 às 15:30 horas devido a readequação de pauta do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21309 Nr: 1172-59.2011.811.0082

 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: São Francisco Madeiras Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido formulado pela parte exequente, requerendo a 

penhora de bens do executado(a), por meio de consulta ao sistema 

RENAJUD (fl. 407).

2. DEFIRO o pedido de penhora de veículo, por meio do Sistema RENAJUD. 

Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora, nomeando-se 

o(a) próprio(a) executado(a) (proprietário(a)) como depositário(a), o qual 

deverá ser intimado(a), juntamente com seu cônjuge, se casado for, para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do(s) bem(ns) 

eventualmente encontrados ou não sendo encontrado bens, dê-se nova 

vista a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25094 Nr: 1405-51.2014.811.0082

 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: COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA, 

devidamente qualificada, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a nulidade do Auto de Infração n. 105728, a declaração de 

inexistência do débito administrativo, a nulidade da pretensão executória, 

bem como a extinção do Processo Administrativo n. 543213/2008.

Às fls. 728/729 a requerente pediu a extinção do presente feito por perda 

superveniente do objeto.

Instado o Estado de Mato Grosso se manifestou favorável a extinção do 

feito em razão da perda superveniente do objeto (fls. 753/753-v).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que às fls. 728/729 a requerente informa que fora ajuizada 

execução fiscal tendo como origem a multa originária do Auto de Infração 

n. 105728 decorrente do Processo Administrativo n. 543213/2008.

Informa que o Estado de Mato Grosso, em 29-03-2017, solicitou a 

suspensão da execução tendo em vista o parcelamento da dívida com 

pagamento, esvaziando o objeto da presente ação, razão pela qual a 

requerente pediu a extinção da presente demanda sem resolução de 

mérito.

Diante de tais considerações e considerando a concordância do Estado 

de Mato Grosso, como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela 

atividade jurisdicional.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto.

Pelo exposto, evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual 

seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI c/c art. 493, do 

Código de Processo Civil.

 Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.431,17 (mil quatrocentos e 

trinta e um reais e dezessete centavos), nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 

10º, do CPC, uma vez que a multa referente ao Auto de Infração foi de R$ 

14.311,71 (quatorze mil, trezentos e onze reais e setenta e um centavos), 

conforme informado à fl. 217.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25103 Nr: 1410-73.2014.811.0082

 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: COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RENANN PASTRO 

PAVAN - OAB:OAB/MT 17.354/O, TAMILA BEZERRA DE AVILA - 

OAB:33305/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nesta data foi proferida sentença extinguindo a ação 

em apenso (Cód. 25094), intimem-se as partes se manifestarem, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25845 Nr: 588-50.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE 

BASE FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE 

MATO GROSSO SBF-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO RENNAN PASTRO 

PAVAN - OAB:17354, RENATA CRISTINA PASTRO PAVAN - 

OAB:16.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35738 Nr: 2490-67.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI REBOUÇAS - 

OAB:13.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que o juízo ainda não se encontra seguro, tendo em vista 

que apesar do executado ter oferecido bem móvel como garantia (fl. 

08/08-v dos autos em apenso – Cód. 34484), o exequente discordou da 

nomeação, uma vez que não observou a ordem prevista no art. 11 da Lei 

n.6.830/1980 (fls. 11/17 dos autos em apenso – Cód. 34484).

2. Considerando que a efetivação da garantia do juízo configura condição 

indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

embargante, pessoalmente, para garantir o juízo, no prazo de dez dias, 
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sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36814 Nr: 3204-27.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 68-85.2018.811.0082

 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: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 37689 Nr: 3723-02.2017.811.0082

 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: ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos , que impulsiono os 

autos para intimar a parte embargada para manifestar sobre os Embargos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 471-54.2018.811.0082

 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: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco Caixa Econômica, 

Banco: 104, Agência 1695, Conta Corrente 23176-3, CPF: 338.983.166-53, 

não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 21-14.2018.811.0082

 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: AGROPATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida para 

determinar ao requerido que expeça os alvarás sanitários dos anos de 

2016 e 2017 em favor da requerente, sem a exigência de contratação de 

médico-veterinário e desde que preenchido os demais requisitos exigidos, 

bem como se abstenha de impor qualquer penalidade pela falta de 

responsável técnico, até o julgamento desta ação.Cite-se o Município de 

Cuiabá para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em 

conformidade com os artigos 183, 238 e 335, todos do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (artigo 334, §4º, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 27 de março 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 2030-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:OAB/MT 21.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que a audiência 

designada para o dia 02/04/2018, foi redesignada para o dia16/07/2018 

às16:00 horas por motivo de readequação de pauta.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95251 Nr: 14628-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

14628-41.2007.811.0042, Protocolo 95251, 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): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 307122 Nr: 4607-64.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB-MT 18220 - OAB:, PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:MT 18240

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o DR. PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB-MT 18220 - defensor do acusado Roger Pinheiro da 

Silva, para que se manifeste na fase do art. 422 do CPP, no razo legal, 

conforme determina despacho de fls. 662, que transcrevo: " 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 para inclusão do feito na 

pauta de julgamentos pelo Tribunal do Júri. Cumpra-se."

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 419223 Nr: 24559-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA XAVIER DE SOUZA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 Vistos, etc.

 Elabore-se cálculo de pena atualizado e, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315463 Nr: 14510-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELÍDIA PENHA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 14510-26.2011.811.0042, 

Protocolo 315463, 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): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 453424 Nr: 30592-59.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MAIK SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc,

Tendo em vista que para a declaração de remição por estudo são 

necessárias no mínimo 12 (doze)horas para cada dia, deixo de acolher, 

por ora, o pedido defensivo.

No tocante à saída temporária, verifica-se que o penitente cumpre sua 

pena em regime fechado e, portanto, ainda que em tempo hábil, o 

acolhimento do pleito é inviável ante a total ausência de previsão legal.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 493109 Nr: 32438-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TORTORO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 32438-77.2017.811.0042 (Código: 493109)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: RENATO TORTORO CAMPOS

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado RENATO TORTORO CAMPOS, foi citado 

por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, constituiu 

advogado para sua defesa.

Portanto, acolho parcialmente a manifestação ministerial de fl. 75 e, nos 

termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO 

o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado RENATO 

TORTORO CAMPOS.

Contudo, deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, ante a 

ausência dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 do CPP.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 Após, arquivem-se os autos, sem baixa.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Vistos etc.

Considerando que não foi registrado o áudio visual dos interrogatórios dos 

acusados Abraao e Lucas e, ainda considerando que se trata de 

processo de réu preso, designo o dia 02.04.2018, às 14h00min, para 

reinterrogatório de ambos.

Requisitem-se os réus.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intime-se a defesa do acusado LUAN, via DJE.

Às providências.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368779 Nr: 8994-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER BENTO DA SILVA, CELIO REIS DOS 

SANTOS, EVERSON LARA DE SOUSA, DELLYS MAX DA ROSA, 

JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, THIEGO DANIEL DA 

SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO VICTOR FREESZ - 

OAB:, Fernanda Mendes Pereira - OAB:4455, JOARIBE ADRIÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:, JOARIBE ADRIÃO DE OLIVEIRA - OAB:3678/MT, 

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Decreto a revelia do réu Thiego Daniel da Silva Martins, com fulcro no 

Art. 367, in fine, do Código de Processo Penal.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.
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 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DOUGLAS STRACHICINI

Promotor de Justiça em substituição legal

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 FERNANDA MENDES PEREIRA

Advogada de defesa (Wender)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 331368 Nr: 11719-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FRANCISCO INACIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, 

ELESSANDRO DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Vistos etc.

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

III – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DOUGLAS STRACHICINI

Promotor de Justiça em substituição legal

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 340319 Nr: 21929-63.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Vistos etc.

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

III – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DOUGLAS STRACHICINI

Promotor de Justiça em substituição legal

 ANDERSON ROSSINI PEREIRA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 311095 Nr: 9203-91.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DE DEUS, NILSON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARICLEI EDUARDO 

CINTRA BARRETO - OAB:10139/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9203-91.2001.811.0042 (CÓDIGO: 311095) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: FLÁVIO DE DEUS e outros SENTENÇA 

3. Dispositivo: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado FLÁVIO DE DEUS, pela prática dos crimes 

descritos no art. 155, § 2º, IV, c.c. art. 158, §1º, c.c art. 69, c.c art. 61, I, 

todos do Código Penal e ABSOLVER o acusado NILSON LUIZ DOS 

SANTOS, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu FLAVIO DE DEUS, em 07 (sete) anos e 

10 (dez) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, fixado o valor 

do dia-multa no mínimo legal. Fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o FECHADO, em razão da reincidência. Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e em razão da 

reincidência. Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se 

às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos e 

comunicando-se aos órgãos competentes. Restituam-se os objetos ainda 

pendentes de destinação, observando-se que os bens que foram 

apreendidos na residência do codenunciado SIDNEY deverão ser 

restituídos à sua família, em razão de seu falecimento. Não havendo 

informações sobre a origem dos bens, DECLARO desde já o perdimento 

uma vez que esta ação penal tramita há mais de 07 (sete) anos, sem que 

os bens tenham sido reclamados. Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais. Com 

o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, 

expedindo-se, ainda, o MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu. Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá - MT, 27 de 

março de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61185 Nr: 9400-90.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADO, CLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN, para devolução dos autos nº 

9400-90.2004.811.0042, Protocolo 61185, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365568 Nr: 5424-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLITON DA COSTA SOUZA, Cpf: 

73200700149, Rg: 14939843, Filiação: Widson de Oliveira Souza e Mirian 

Lucia da Costa, data de nascimento: 16/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, entregador, Telefone 3653-2701/993430747. 

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: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado WELLINTON DA COSTA SOUZA, pela prática do crime descrito 

no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, com a aplicação da 

atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.4. 

Dosimetria: Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos 

autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não 

há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do 

acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As 

circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este tipo de 

crime. As consequências do crime não foram graves. O comportamento 
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da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Presente a circunstância atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo de 

valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 

231 do STJ).Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Presente a causa majorante 

descrita no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, pelo concurso de 

pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , aplico a 

pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.5. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu WELLINTON DA COSTA 

SOUZA, já qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente.6. Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda 

será cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, 

do Código Penal.7. Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Deliberações Finais:Com 

relação aos objetos apreendidos às fls. 238/241, declaro o perdimento dos 

bens uma vez que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem 

a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e em se 

tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão 

ou doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC. Isento 

o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.Intimem-se 

a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do 

CPP.Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.Com o 

trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, instruindo-a 

com as peças, nos termos do que dispõe a CNGC.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 27 de março de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488721 Nr: 28229-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO AILTON DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINO AILTON DA SILVA FILHO, Cpf: 

03423293160, Rg: 1886178-4, Filiação: Marinilce Maia da Silva e Marino 

Ailton da Silva, data de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT,  so l te i ro (a ) ,  aux i l ia r  admin is t ra t i vo ,  Te le fone 

99273-4425/3649-3684. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, POR VOLTA DAS 

19H25MIN, NA RESIDÊNCIA PARTICULAR SITUADA NA RUA CORDOVA, 

QUADRA 21, Nº 562, BAIRRO PLANALTO, NESTA URBE , O DENUNCIADO 

MARIANO, MEDIANTE ROMPIMENTO DE ÓBSTACULO, CONSISTENTE NA 

DESTRUIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO, TENTOU SUBTRAIR PARA SÍ 01 

(UM) APARELHO DE TELEVISÃO DE "32" DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA, 

NÃO LOGRANDO ÊXITO NA EMPREITADA.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28229-65.2017.811.0042 (CÓDIGO: 

488721) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:MARINO AILTON DA SILVA 

FILHOVistos etc.Defiro a cota ministerial de fl. 54.Cite-se o réu MARINO 

AILTON DA SILVA FILHO por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o réu, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 27 de março de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 496480 Nr: 35668-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGLESON CARDOSO DA SILVA, 

WANDERLEY PEREIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Intimação dos advogados constituídos nos autos para comparecerem à 

audiência de instrução designada para o dia 08/05/2018 às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 504859 Nr: 43852-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDIMAR SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:OAB/MT 21.617, FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249/MT

 Intimação do advogado constituído nos autos para comparecer à 

Audiência de instrução desiganda para o dia 14/05/2018 Às 16:00 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 2707-51.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): José Joaquim de Oliveira Filho, Rg: 020436 SSP MT 

Filiação: José Joaquim de Oliveira e Maria Francisca de Oliveira, data de 

nascimento: 04/04/1945, brasileiro(a), natural de Anadias-AL, 

divorciado(a), comerciante, Endereço: Rua 32, Qda 10, Casa 05, Bairro: 

Ouro Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA MENCIONADO PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA SENTENÇA DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM 

TELA.

Resumo da inicial:No dia 09 de Maio de 2007, o denunciado JOSÉ 

JOAQUIM foi flagrado expondo á venda CDS E DVDS de músicas e filmes 
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dos mais variados titulos , aparentemente falsificados no calçadão da Rua 

Antonia João no centro da Capital , uma vez interrogado o denunciado 

JOSÉ JOAQUIM foi flagrado expondo á venda CD´S DV´DS de músicas e 

filmes dos mais variados titulos , aparentemente falsificados , no calçadão 

da Rua Antonio João no Centro da Capital, em razão do que foram 

apreendidos. Uma vez interrogado, o denunciado JOSÉ JOAQUIM DE 

OLVEIRA FILHO , confessou a prática de crime. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

denunciou JOSÉ JOAQUIM DE OLVEIRA FILHO como incurso nas plenas 

do artigo 184 § 2º do Código Penal Brasileiro.

Decisão/Despacho:

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a ausência desta Magistrada entre o período de 31 de maio 

a 30 de junho de 2017, em razão de folgas compensatórias (período das 

férias regulamentares), devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso - expediente nº 0015937-77.2017.811.0000, com fulcro 

no que dispõe o artigo 234, §1° do COJE, devolvo os presentes autos em 

cartório, devendo após tal período os mesmos retornarem conclusos ao 

Gabinete.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 335026 Nr: 15879-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Cleiton Alencar Diniz Candido Filiação: Sandra Helena 

Diniz Gama e Cleidis da Silva Candido, data de nascimento: 08/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Vazante-MG, convivente, desempregado, 

Endereço: Rua Qnh 10, Lote 49, Casa 01, Cidade: Brasília-DF

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA MENCIONADO PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM TELA.

Resumo da inicial:No dia 22/07/2012, por volta de 13h30min, em via pública 

situada no Bairro Arães, nesta Capital o denunciado subtraiu coisa alheia 

móvel consistente em um veiculo Fiat/Pálio Ex, cor branca de plropriedade 

de João Balduino. Segundo o apurado no dia e mhora do fato a vitima 

estacionou seu carro em frente a sua residência , oportunidade em que o 

denunciado passando pelo local avistou o aludido automovel e resolveu 

praticar o furto. Após Adentrar no veiculo o denunciado conseguiu 

funcioná-lo momento em que acabou deixando o local com a " res furtiva ". 

Depois de constatar o ocorrido "in loco " , a vitima foi até a policia e 

registrou a ocorrência. Após deligencias desenvolveram deligencias no 

sentido de encontrar o responsável pelo furto. E terminram por prende-lo 

em flagrante delito. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou 

CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO como incurso no art. 155, caput, do 

Código Penal Brasileiro.

Decisão/Despacho:

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a ausência desta Magistrada entre o período de 31 de maio 

a 30 de junho de 2017, em razão de folgas compensatórias (período das 

férias regulamentares), devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso - expediente nº 0015937-77.2017.811.0000, com fulcro 

no que dispõe o artigo 234, §1° do COJE, devolvo os presentes autos em 

cartório, devendo após tal período os mesmos retornarem conclusos ao 

Gabinete.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 340459 Nr: 127-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN DE MOURA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Jhonathan de Moura Dias, Cpf: 01932745157, Rg: 

1.719.870-4 SSP MT Filiação: Cicero Francisco Dias e Maria Aparecida de 

Moura Mendes, data de nascimento: 16/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), atendente, Endereço: Rua 11, Quadra 54, Casa 19 

- Voluntários da Pátria, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA TOMAR 

CIÊNCIIA DA SENTENÇA

Resumo da inicial:No mês de Dezembro de 2011, em horário incerto , no 

interior da residência situada no Jardim Gramado nesta Comarca de 

Cuiabá, o denunciado subtraiu mediante arrombamento coisas alheias 

móveis consistentes em um televisor LCD 32 , polegadas , um computador 

, dois aparelhos de DVD, uma impressora multi funcional , uma bolsa , uma 

camisa e ainda , diversa bijouteria de propriedasde de Edson Luiz Manfrin . 

Segundo consta no dia e hora do fato o denunciado aproveitou que a 

vitima estava viajando arrombou a porta de entrada do imóvel e adentrou 

ao local . Na ocasião, subtraiu os objetos . O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL denunciou como incurso no art. 155, § 4º, I, do Código Penal 

Brasileiro.

Decisão/Despacho:Código nº 340459

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

JHONATHAN DE MOURA DIAS, já qualificado nos autos, como incursos 

nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida às fls. 68/69, sendo o acusado citado POR 

EDITAL às fls.87/89.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade diante da morte 

do acusado (fls. 95 e 95v).

É o breve relato. Decido.

Às fls. 95 e 95v foi juntado aos autos a certidão de óbito do réu 

JHONATHAN DE MOURA DIAS, tendo a representante do Ministério Público 

manifestado nos termos do art. 107, I do CP, requerendo a extinção da 

punibilidade do acusado (fls. 180/181).

 Assim, diante da certidão de óbito, comprovando a morte do réu 

JHONATHAN DE MOURA DIAS, 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 JHONATHAN DE MOURA DIAS, inclusive no que toca a 

eventuais mandados em aberto.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 350752 Nr: 11912-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUCIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Wilson Luciano de Paula, Rg: 20043023 SSP MT Filiação: 

Francisco Lopes de Paula e Maria Aparecida Paula, data de nascimento: 

04/07/1974, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Morador de Rua, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA SENTENÇA

Resumo da inicial:No dia 26/06/2013, por volta de 21h00min, na Rua 34, nº 

28, quadra 39, setor 3, bairro CPA 3, nesta Capital, o denunciado WILSON 

tentou subtrair um ferro de passar roupas de propriedade de Patricia 

Emanuelli Pintel Zattar , segundo consta no caderno informativo no dia e 

hora do fato a vitima e seu namorado EDYNELSON chegavam em sua 

residência quando avistaram WILSON pulando o muro da casa segurando 

o ferro de passar , sendo detido por EDYNELSON , A policia militar foi 

acionada e ao chegar no local constatou a veracidade das informações 

conduzindo o denunciado á Delegacia.O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou 

WILSON LUCIANO DE PAULA como incurso no art. 155, caput, na forma 

do art. 14, ll ambos do Código Penal Brasileiro.

Decisão/Despacho:Código n. 350752

SENTENÇA

 Visto.

Trata-se de ação penal proposta em face de WILSON LUCIANO DE 

PAULA, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, caput, art. 14, 

II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi devidamente recebida às fl. 83, sendo citado por edital (fls. 

69).

Com vista dos autos ao Ministério Público, opinou-se pela absolvição 

sumária do acusado, por ser cabível a aplicação dos princípios da 

insignificância e o da intervenção mínima do direito penal (fls. 90/94).

É o breve relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a absolvição do 

acusado é medida que se impõe.

Sem dúvida que a violação penal narrada pelo órgão ministerial é mínima, 

de maneira que a continuação do processo, pela própria pequenez da 

lesão, não seria razoável.

 Trata-se, pois, de diretriz indicada pelo Princípio da Insignificância, que 

por sua vez é consequência do chamado princípio da fragmentariedade ou 

da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal só deve intervir 

diante de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

 Acerca do tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci :

“Princípio da fragmentariedade: significa que nem todas as lesões a bens 

jurídicos protegidos devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal. 

Fragmento é apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal 

deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentários, ou seja, 

deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à 

vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta á segurança 

pública e à liberdade. O mais deve ser resolvido pelos demais ramos do 

direito penal.”

 Não resta dúvida que o patrimônio é um interesse relevante. Sobre a 

garantia de sua defesa está arraigado um dos princípios do capitalismo e 

da civilização ocidental.

 Não obstante, para os casos em que a subtração do patrimônio é 

insignificante, surgiu o entendimento de que faltaria à conduta típica a 

chamada tipicidade material, sendo caso de absolvição pelo princípio da 

insignificância.

Nesse sentido, nos orienta a jurisprudência:

(STJ-022710) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DIREITO PENAL. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. 

PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, REPROVABILIDADE DO 

COMPORTAMENTO DO AGENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA 

PROVOCADA. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O poder de 

resposta penal, positivado na Constituição da República e nas leis, por 

força do princípio da intervenção mínima do Estado, de que deve ser 

expressão, "(...) só vai até onde seja necessário para a proteção do bem 

jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas" (Francisco de Assis Toledo, in 

Princípios Básicos de Direito Penal). 2. O princípio da insignificância é, na 

palavra do excelso Supremo Tribunal Federal, expressão do caráter 

subsidiário do Direito Penal, e requisita, para sua aplicação, a presença de 

certas circunstâncias objetivas, como: (a) a mínima ofensividade da 

conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Ordem denegada. (STJ, 

Habeas Corpus nº 88513/SP (2007/0185185-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Hamilton Carvalhido. j. 26.02.2008, maioria, DJE 04.08.2008 - grifou-se)

 Ora, se o Estado só deve intervir diante de lesão relevante, portanto, 

significativa, não cabe à atuação do aparato repressivo estatal quando 

não se verificar prejuízo ao Estado; isto é, não atingir os bens jurídicos 

seletamente escolhidos para a proteção do Direito Penal (ultima ratio).

E o norte para analisar se houve ou não prejuízo para o Estado é medindo 

a extensão do prejuízo para a vítima do delito. No caso em comento, o 

crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo 

que a res furtiva correspondeu a valor inferior ao salário mínimo, avaliado 

indiretamente em R$ 80,00, além de ser restituída integralmente à vítima, 

não havendo, portanto, consequências mais gravosas.

Cediço que para o reconhecimento de crime, em qualquer hipótese, 

deve-se ajuizar, antes da ilicitude do fato e da culpabilidade, a tipicidade 

objetiva (ação ou omissão, resultado e nexo de causalidade) e subjetiva 

(dolo ou culpa nos tipos que a permitem). A ausência de qualquer um 

destes componentes impede a condenação pelo fato.

Desse modo, a mera realização de atividade tipificada (tipicidade formal) 

pela lei – subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel – não enseja 

condenação se não houver presente o resultado dessa ação (tipicidade 

material), sob pena de violação ao princípio da lesividade. Deve-se 

ressaltar que esta análise de presença ou não de resultado deve ser feita 

individualmente, isto é, em cada conduta típica.

 Portanto, a conduta perpetrada pelo acusado, embora reprovável (e a 

reprovabilidade é inerente a todos os tipos penais), não causou lesões 

aos bens jurídicos significativos para a vítima e, conseguinte, para o 

Estado, já que não abalou a coletividade.

Invoco precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul e do STF, ao julgarem casos análogos ao dos autos:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO. 1. A aplicação do princípio da 

insignificância há de ser criteriosa e casuística. 2. Princípio que se presta 

a beneficiar as classes subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta 

de quem comete delito movido por razões análogas às que toma São 

Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio. 

A conduta do paciente não excede esse modelo. 3. A subtração de 

aparelho celular cujo valor é inexpressivo não justifica a persecução 

penal. O Direito Penal considerado a intervenção mínima do Estado, não 

deve ser acionado para reprimir condutas que não causem lesões 

significativas aos bens juridicamente tutelados. Aplicação do princípio da 

insignificância, no caso, justificada. Ordem deferida.” (STF – HABEAS 

CORPUS N° 96496/MT, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MIN. EROS GRAU, 

JULGADO EM 10/02/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 

22-05-2009 EMENT VOL-02361-04 PP-00776).

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNO. FURTO SIMPLES. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Furto de um celular avaliado em R$ 

250,00. Se a conduta do agente representa ofensa de insignificante 

intensidade ao patrimônio da vítima, de modo que se pode considerar o 

fato delituoso como de mínima perturbação social, autorizada está à 

adoção do princípio da insignificância. Absolvição que se impõe.” APELO 

PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70043650811, Sexta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 

28/07/2011). (Grifei).

Além disso, ainda que se admita a necessidade de se avaliar o desvalor 

da conduta do acusado, estas, in casu, são inerentes ao tipo penal, não 

havendo nada de incomum ou peculiar no agir. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TESE RECURSAL ABSOLUTÓRIA 

CENTRADA NA ATIPICIDADE DO FATO DENUNCIADO. ACOLHIMENTO. 

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. Sendo 

ínfimo o valor da vantagem indevida auferida pelo réu, sem força para 

causar dano relevante ao patrimônio da vítima, ademais da conduta dos 
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agentes não ter extrapolado o agir normal em delitos da espécie, o fato 

perseguido não gera repercussão na seara penal. Atipicidade do fato 

evidenciada (princípio da insignificância). Irrelevância, no caso, da 

agravante da reincidência. Absolvição que se impõe (art. 386, inc. III, do 

C.P.P.). Ademais, a ínfima prova produzida no caderno processual 

demonstra que o fato consiste inadimplemento contratual. APELO 

PROVIDO. (AC Nº. 70.049.301.963AC/M 3.928 - S 28.06.2012 - P 53 - 

Apelação Crime Nº 70049301963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 

28/06/2012).

Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial e com fulcro no 

art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, hei por bem ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o sentenciado WILSON LUCIANO DE PAULA, qualificado 

nos autos, dando-o, em tese, como incurso nas sanções do artigo 155, 

caput, art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo de rigor o reconhecimento 

da atipicidade da conduta, em virtude do caráter fragmentário do Direito 

Penal e do princípio da insignificância e da intervenção mínima.

 Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes autos 

em nome do sentenciado.

 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.

Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes autos, DETERMINO a 

sua RESTITUIÇÃO atualizada, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP .

Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos autos que 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.

Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 330013 Nr: 10182-19.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTANA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Lucas Santana França, Rg: 23709685 SSP MT Filiação: 

Airton de França Filho e Irene Santana, data de nascimento: 24/03/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), limpador de piscina, 

Endereço: Rua 12, Qd 23, Casa 02, Bairro: Morada do Ouro, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado , para responder 

á acusação por escrito , no prazo de (10 ) dias, do inteiro teor, da referida 

denúncia .

Resumo da inicial:No dia 15/05/2012, por volta de 17h30min, na residência 

localizada a Rua Reserva do Cabaçal , nº 22, Quadra 21, Bairro Centro 

Américs , nesta Capital, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante 

delikto por ocultar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com a determinação Legal . Segundo apurado, no dia e hora 

dos fatos policiais militares deslocaram-se até a residência do denunciado 

a fim de apreender uma arma de fogo que teria sido utilizada na prática de 

roubo ocorrido no dia 13/05/2012. Na oportunidade os milicianos 

adentraram na residência e localizaram, embaixo do guarda -roupas, um 

revolver calibre 38, SPECIAL , marca Taurus , diante disso, o denunciado 

foi preso em flagrante delito e conduzido á Unidade Policial. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL denunciou LUCAS SANTANA FRANÇA , como 

incurso no Art. 12 da Lei 10.826/2003 .

Decisão/Despacho:Cód. 330013

 Vistos, etc.

 Cumpra-se a decisão retro.

 Cuiabá/MT, 11 de maio de 2017.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MarcoAntonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 370730 Nr: 11275-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVITON LUIZ OLIVEIRA BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Neviton Luiz Oliveira Bittencourt Filiação: Zaluar Oliveira 

Bitencourt e Luiza Maria Oliveira Bitencourt, data de nascimento: 

04/04/1976, brasileiro(a), natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), Endereço: 

Rua 03, Quadra 07, Nº 287, Bairro: Jardim Botânico, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA SENTENÇA

Resumo da inicial:No dia 07/05/2014, por volta de 02h30min, na avenida 15 

de Novembro bairro do Porto , no quiosque próximo ao Senai , o 

denunciado NEVITON LUIZ em posse de uma barra de ferro em cima do 

telhado do quiosque . Na oportunidade, constatram que o cadeado da 

barraca estava quebrado e solicitaram a descida do denunciado. Preso em 

flagrante delito e encaminhado á delegacia o denunciado NEVITON LUIZ 

negou a autoria delitiva .O MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou 

NEVITON LUIZ OLIVEIRA BITTENCOURT , como incurso no art. 155, § 4º, 

inciso l, c/c art. 14, INCISO II, ambos do Código Plenal Brasileiro.

Decisão/Despacho:VISTOS ETC.

 I – Defiro a cota ministerial de fl. 75.

II- Cite-se o réu por edital, com o prazo de 15 dias, para, no prazo de 10 

dias, apresentar a resposta escrita.

III- Decorrido o prazo, não havendo resposta, certifique-se e abra-se vista 

ao Ministério Público.

IV - Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 144759 Nr: 17753-46.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ESCOBAR

 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:15

Intimando:Réu(s): Daniel Escobar Filiação: Miriam Dias Escobar e Eloy 

Escobar, data de nascimento: 19/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), segurança, Endereço: Rua Amara Moreira, 452, 

Bairro: Areão, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU (S) acima qualificado (a,s) para que , 

RETIRAR OS OBJETOS APREENDIDOS TAIS COMO : (UM) CAPACETE 

PRETO, 01 (UM) APARELHO CELULAR NOKIA, Nº DE SÉRIE 

352062020620153, COM CHIPE DA CLARO DESDE COMPROVADA A SUA 

PROPRIEDADE.

Resumo da inicial:No dia 31 de Julho de 2009 , por volta da 01h00 em via 

pública na Rua 43, bairro Boa Esperança , nesta Capital, constatou-se que 

o denunciado DANIEL ESCOBAR portava um revólver calibre 38, contendo 
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cinco munições não deflagradfas, em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar. Consta nos autos que policiais militares se encontravam 

em rondas pelo bairro Boa Esperança quando avistaram o denunciado 

pilotando uma motocicleta , marca twister , cor prata, plca NJF 0914, em 

atitude suspeita , foram apreendiadas um revolver calibre 38, com cinco 

munições intactas, um chaveiro alarnme com chave de moto, um capacete 

preto, uma motocicleta Twister , 60 reias , e um aparelho celular Nokia com 

Chipe Claro.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou DANIEL 

ESCOBAR como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Decisão/Despacho:

DESPACHO

Vistos etc.

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, podendo ser destruídas caso 

não haja interesse.

Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes autos, nos termos 

dos arts. 336 e 337 do CPP , DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA FIANÇA 

atualizada.

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.

Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Após arquivem-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de abril de 2017.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 374651 Nr: 15886-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 INTIMAR O DR VANDERLEY SOUZA AMORIM OAB/MT 10.207 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 

22 DE JUNHO DE 2018 ÀS 15:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 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, 

LEONARDO BRUNO ARRUDA BAICERE, UALLAS LIMA DE ALMEIDA, 

KAIQUE BARBOSA DA SILVA, AIRTON PEDRO MADEIRA, HIGOR 

OLIVEIRA DA SILVA, LIZANDRA CRISTINA COSTA E SILVA

 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

 Diante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

interpostos contra a sentença proferida às fls. 1260/1393 e, por 

conseguinte, a fim de sanar a contradição outrora existente quanto à 

destinação dada ao veículo e demais objetos apreendidos com o réu 

FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA, quando se sua prisão em flagrante delito 

pelo crime de tráfico de drogas, declaro que a parte final da sentença que 

delibera quanto à destinação dos mesmos torna-se sem efeito, visto que o 

magistrado que o processou e o condenou quanto à referida conduta 

(Código n° 459930 – 13ª Vara Criminal da Capital) já deliberou quanto a tal 

assunto.Do mesmo modo digo em relação à destinação dada aos objetos 

apreendidos em poder dos réus LEONARDO BRUNO ARRUDA BAICERE e 

KAIQUE BARBOSA DA SILVA, pois, assim como ocorreu com o 

coacusado FRANCISCO FÁBIO, eles também foram presos em flagrante 

delito pelo crime de tráfico de drogas antes mesmo da deflagração da 

Operação “Cracolândia”, bem como já foram responsabilizados 

criminalmente em relação à referida conduta, sendo o primeiro no 

processo de Código n° 459434 e o segundo no processo de Código n° 

458742, os quais tramitam na 13ª Vara Criminal desta Comarca. Inclusive, 

o magistrado que os processou, quando prolatou as sentenças 

condenatórias, também deliberou quanto à destinação dos objetos e 

valores apreendidos com os acusados.Por isso, também se torna sem 

efeito a parte final da sentença que delibera acerca dos 

objetos/veículos/valores apreendidos em poder de LEONARDO e KAIQUE 

quando se suas prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, os 

quais estão relacionados nos boletins de ocorrências encartados às fls. 

167/169 e 189/190.No mais, persiste a sentença tal como está 

lançada.Retifique-se o registro da sentença, anotando-se.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Às providencias. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506594 Nr: 45607-34.2017.811.0042

 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): KAIO EDUARDO DE OLIVEIRA, DENIZE LOPES 

BRITO, ROSEBETO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455, 

FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, Kaio 

Gabriel Pereira Gomes - OAB:24463/0, LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT, MARILENE ALVES - OAB:7474/MT, SILMARA ENORÉ 

DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Vistos etc.

Diante do julgado do Habeas Corpus Coletivo n° 143641/SP, foi 

encaminhado a este juízo, via Malote Digital, decisão proferida pela Exma 

Sr.ª Des.ª MARIA APARECIDA RIBEIRO, MD Corregedora-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no CIA n° 0019199-98.2018.811.0000 e Ofício 

Circular n° 06/2018/GAB/J-Aux, onde determina que se proceda a revisão 

das prisões cautelares que envolvem mulheres em estado gravídico e/ou 

mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com 

deficiência. Por isso, passo a análise dos autos:

Em análise aos autos, verifico que a acusada DENIZE não tem filhos, ou 

pelo menos, que sejam menores de idade, tanto que na audiência de 

apresentação informou que a única pessoa que depende dela é sua 

genitora, que tem problema renal.

Ademais, observo que tanto no pedido de revogação de prisão preventiva 

que aforou perante este juízo (fls. 583/590) quanto no Habeas Corpus 

impetrado perante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 627/639) 

não houve qualquer questionamento a respeito de prisão domiciliar, sob a 

justificativa de que a ré tenha filhos menores de idade ou deficientes.

Por esta razão, por não preencher os requisitos do artigo 318, incisos III e 

V, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva de 

DENIZE LOPES BRITO.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 650/653.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493466 Nr: 32811-11.2017.811.0042

 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): MATILDE BERNARDINA DA SILVA, FLAVIANA 

MARIA DA SILVA, RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES, LUZIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23195, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES 

- OAB:12815/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 Vistos etc.

Diante do julgado do Habeas Corpus Coletivo n° 143641/SP, foi 

encaminhado a este juízo, via Malote Digital, decisão proferida pela Exma 

Sr.ª Des.ª MARIA APARECIDA RIBEIRO, MD Corregedora-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no CIA n° 0019199-98.2018.811.0000 e Ofício 

Circular n° 06/2018/GAB/J-Aux, onde determina que se proceda a revisão 

das prisões cautelares que envolvem mulheres em estado gravídico e/ou 

mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com 

deficiência. Por isso, passo a análise dos autos:

No presente caso, vejo que a acusada FLAVIANA teve sua prisão 

preventiva revogada em 18/09/2017 (fl. 147) e a denunciada MATILDE foi 

agraciada com a prisão domiciliar, em 19/12/2017, por ter filho menor de 

idade (fls. 279/280).

Já em relação à ré LUZIA, verifico que a mesma não tem filhos, ou pelo 

menos, que sejam menores de idade.

Digo isso porque, ao aforar os 02 (dois) pedidos de revogação de prisão 

preventiva (fls. 228/231 e 271), não houve qualquer questionamento a 

respeito de prisão domiciliar, sob a justificativa de que a ré tenha filhos 

menores de idade ou deficientes.

Por esta razão, por não preencher os requisitos do artigo 318, incisos III e 

V, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva de 

LUZIA FERREIRA DA SILVA. E no que tange a ré MATILDE BERNARDINA 

DA SILVA, deixo de rever sua custódia.

De outra banda, DETERMINO QUE A SERVENTIA CUMPRA IMEDIATAMENTE 

NA ÍNTEGRA A DECISÃO DE FLS. 85/90, MORMENTE QUANTO À QUEBRA 

DE DADOS TELEFÔNICOS.

Após, encaminhem-se os autos para a Defensora Pública para apresentar 

os memoriais finais em favor dos réus FLAVIANA e RENAN.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 505662 Nr: 44681-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANTONIO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILO CORREA SOARES - 

OAB:2231/MT

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público e após as defesas.

 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.: 505662 Nr: 44681-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANTONIO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILO CORREA SOARES - 

OAB:2231/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885 Nr: 197-22.1995.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO PEREIRA SAUCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, KAROLINE MILHOMEM DE ABREU 

BALATA - OAB:23950

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINE 

MILHOMEM DE ABREU BALATA, para devolução dos autos nº 

197-22.1995.811.0042, Protocolo 885, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461437 Nr: 1269-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, DAFNY 

RODRIGUES DE CARVALHO FERREIRA, MICHEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 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.: 512392 Nr: 5070-59.2018.811.0042

 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): JOÃO CARLOS GONZALES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358092 Nr: 20314-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GERMANY DE AQUINO 

SCHURINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO GERMANY DE AQUINO 

SCHURINGS, Cpf: 49677462172, Rg: 0604198-1, Filiação: Auriste Ernesto 

Schurings e Florips Aquino, data de nascimento: 01/09/1971, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, casado(a), construtor, Telefone 3628 1324. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 
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contra Reginaldo Germany de Aquino Schurings, pela prática do crime 

tipificado no artigo 244, § único, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Considerando que o(a) acusado(a) 

Reginaldo Germany de Aquino Schurings não foi encontrado(a) nos 

endereços fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Por fim, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456093 Nr: 33383-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS MURIEL BORBA PRIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIS MURIEL BORBA PRIOR, Cpf: 

00968876056, Rg: 2092162508, Filiação: Sueli Teresinha Borba Prior e 

Adelir Luiz Prior, data de nascimento: 24/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Erechim-RS, solteiro(a), motorista, Telefone 9214-7614. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Regis Muriel Borba Prior, pela prática do crime tipificado no artigo 

306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Considerando que o(a) acusado(a) Regis 

Muriel Borba Prior não foi encontrado(a) nos endereços fornecidos pelo 

Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno 

que o prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, 

parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da 

resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470436 Nr: 10366-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA THAIS FIRMINO DE MORAIS, 

Rg: 24009776, Filiação: Cleide Firmino e Neudes de Morais, data de 

nascimento: 26/05/1998, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

estudante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação da ré acima qualificada para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Angela Thais Firmino de Morais, pela prática do crime tipificado nos 

artigos 129, § 9º e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Considerando que o(a) acusado(a) 

Angela Thais Firmino de Morais não foi encontrado(a) nos endereços 

fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número 

legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Por fim, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456107 Nr: 33398-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

69510679100, Rg: 13365045, Filiação: Vilma da Silva Antonino e Francisco 

José Antonino, data de nascimento: 02/04/1979, brasileiro(a), natural de 

Coxim-MS, casado(a), operador de base de combustivel, Telefone 65 9 

9241-8641. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Edilson Antônio da Silva, pela prática do crime tipificado no artigo 

306 da Lei nº 9.503/97, e artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 

69, também do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Considerando que o(a) acusado(a) 

Edilson Antônio da Silva não foi encontrado(a) nos endereços fornecidos 

pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 
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para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno 

que o prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, 

parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da 

resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480273 Nr: 20070-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIELLE MARTHA DOS REIS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIELLE MARTHA DOS REIS 

GUIMARÃES, Cpf: 00267875126, Rg: 18342922, Filiação: Maria Marcia dos 

Reis e Sergio Guimaraes Alves, data de nascimento: 30/01/1987, 

brasileiro(a), natural de Ji Parana-RO, solteiro(a), dentista, Telefone 

99103-8830. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação da ré acima qualificada para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Marcielle Martha dos Reis Guimarães, pela prática do crime descrito 

no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Inicialmente, cancelo a audiência de 

instrução designada para o dia 13/03/2018 às 16h00min (fls. 

47/48).Considerando que o(a) acusado(a) Marcielle Martha dos Reis 

Guimarães não foi encontrado(a) nos endereços fornecidos pelo 

Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno 

que o prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, 

parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da 

resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484845 Nr: 24524-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLITON CAMPOS DO NASCIMENTO, 

Cpf: 04123600123, Rg: 19101899, Filiação: Regina de Campos Zonoezo e 

Benedito Neves do Nascimento, data de nascimento: 17/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, instalador de ar 

condicionado, Telefone 65-99686-7717. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Welliton Campos do Nascimento, pela prática do crime tipificado no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Considerando que o(a) acusado(a) 

Welliton Campos do Nascimento não foi encontrado(a) nos endereços 

fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número 

legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 490002 Nr: 29433-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SIQUEIRA BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. Pitter Johnson da Silva Campos , OAB Nº15980/MT, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 483774 Nr: 23502-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEANDRO DALTRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. Antônio João dos Santos Junior, OAB 15950º/MT, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão, conforme disposto no item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 516597 Nr: 8960-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERNANDES LEITE GUIMARÃES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORCI MENDES DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/RR 749

 Vistos, etc...

Intime-se pessoalmente o(a) acusado(a) para continuar o cumprimento 

integral da(s) condição(ões) imposta(s) à concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo.

Aguarde-se o cumprimento integral da(s) condição(ões) imposta(s) à 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

Em caso de eventual descumprimento de alguma condição, o que deverá 

ser certificado, intime-se pessoalmente o(a) acusado(a), para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ateste documentalmente o 

cumprimento total ou parcial das obrigações impostas, ou exponha 

eventuais justificativas, a fim de evitar o cancelamento do benefício.

Após o cabal cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s), o que também 

deverá ser certificado, devolva-se ao juízo de origem com as baixas e 

homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 345146 Nr: 5500-84.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 346050 Nr: 6539-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO DE ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Defiro conforme requerido pelo Ministério Público na cota retro.

2. Intime o acusado para manifestação quanto o requerido.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 149395 Nr: 19792-16.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BICUDO SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:23778

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fl. 213/214.

Sendo assim, expeça-se certidão positiva com efeito negativo em 

benefício do(a) acusado(a) Fernando Bicudo Salomão, no que concerne 

aos registros destes autos, desde que não haja outro fator impeditivo, nos 

termos do artigo 1.459, seção 18, da CNGC.

Ademais, aguarde-se o integral cumprimento da suspensão condicional do 

processo, de acordo com as condições impostas às fls.183/183V, 

atentando-se, inclusive, ao prazo do período de prova.

Por fim, atente-se ainda a secretaria quanto a vista periódica ao Ministério 

Público para fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Proceda-se com a abertura de um novo volume.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 367059 Nr: 7028-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR CÉZAR SANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:OAB/MT 20.898/O

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) Victor 

Cezar Sano Garcia, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo 

saldo remanescente da fiança prestada (fl. 38), após o recolhimento das 

custas judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) acusado(a), por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a este juízo os dados bancários para liberação do valor 

remanescente.Anoto que a inércia do(a) acusado(a) implicará em 

arquivamento dos autos.Por fim, após as providências de praxe, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 400693 Nr: 4910-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) Jean 

Conceição Silva, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995 

c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo saldo 

remanescente da fiança prestada (fl. 32), após o recolhimento das custas 

judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) acusado(a), por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este juízo 

os dados bancários para liberação do valor remanescente.Anoto que a 

inércia do(a) acusado(a) implicará em arquivamento dos autos.Por fim, 

após as providências de praxe, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 351454 Nr: 12753-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:OAB/MT 15.389

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) José 

Carlos Teixeira da Silva, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo 

saldo remanescente da fiança prestada (fl. 30), após o recolhimento das 

custas judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) acusado(a), por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a este juízo os dados bancários para liberação do valor 

remanescente.Anoto que a inércia do(a) acusado(a) implicará em 

arquivamento dos autos.Por fim, após as providências de praxe, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 348196 Nr: 9033-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CIRINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Aberta a sessão, o Ministério Público manifestou contrariamente ao 

pedido de prescrição antecipada.

Após, o MM. Juiz de Direito do Juízo Militar passou a proferir seu voto nos 

termos que seguem:

VOTO DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR DOUTOR MURILO MOURA 

MESQUITA (PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA).

 No que tange ao pedido de fls. 332/338, neste momento processual ainda 

não é possível prever eventual pena em caso de condenação, de modo a 

se antecipar o prazo prescricional, razão pela qual INDEFIRO o pleito.

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.

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 REJEITARAM o 

pedido de prescrição antecipada de fls. 332/398, nos termos do voto do 

MM. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 348196 Nr: 9033-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CIRINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 “VISTOS ETC.

Abram-se vistas às partes para manifestarem se têm diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 343688 Nr: 3794-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDESON JERÔNIMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 "VISTOS ETC.

DECLARO encerrada a instrução processual.

Abram-se vistas às partes para manifestarem se têm diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 404081 Nr: 8528-89.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588/O, MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus advogados para 

ciência do Despacho - Ref: 13, abaixo transcrito: (sessão de instrução 

marcada para o dia 24.04.2018, às 16h30min)

"VISTOS EM CORREIÇÃO. Seguindo entendimento do STF, o interrogatório 

do réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da 

instrução. (STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816). Outrossim, considerando que este Magistrado está 

escalado para realizar audiência de custódia no dia 08.11.2017, conforme 

Portaria n. 400/2017-GRHFC, REDESIGNO a sessão de instrução marcada 

anteriormente para o dia 24.04.2018, às 16h30min, oportunidade em que 

será realizada a oitiva das testemunhas de acusação. Expeça-se o 

necessário para a realização do ato. Às providências."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 319307 Nr: 18866-64.2011.811.0042

 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): LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 VISTOS ETC.

RECEBO a apelação interposta pela defesa à fl. 196.

Com efeito, é descabida a aplicação do art. 600, §4° do CPP, pois o CPPM 

possui regramento específico em relação à apelação criminal (art. 526 e 

seguintes) e não há omissão do processo penal castrense no ponto (art. 

3°, a, CPPM), o que desautoriza a incidência da norma processual comum.

Desta feita, conceda-se vista dos autos ao patrono do réu para 

apresentação das razões recursais, nos termos do artigo 531 do CPPM.

Apresentadas as razões, abra-se vista para o Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 327175 Nr: 6874-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE, WALTER 

SEBASTIÃO PIOVAN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Nos termos da legislação vigente e art.701, XVII da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, impulsiono os presentes autos para: para intimar o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos GLEICE HELLEN COSTA LEITE, 

OAB/MT 9.475, para que comprova a informação de forma clara do 

endereço do acusado Fabrício Francisco Costa Leite, em razão da 

certidão de fls. 347, no prazo de 5 dias, ou apresente documento nítido 

com endereço completo do acusado, constando ponto de referência, com 

a finalidade de efetivar a citação.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 472233 Nr: 12064-40.2017.811.0042

 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): JEFERSON PEIXOTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237 B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JEFERSON 

PEIXOTO DE PAULA, brasileiro, solteiro, trabalha como cortador de árvore, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 10/09/1995, portador do RG n. 

20825480 SSP/MT, filho de Claudete da Mata Peixoto e Marcelo Vicente de 

Paula, residente e domiciliado na Rua Projetada, n. 189, bairro Jardim 

Leblon, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (Sete) anos de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (Setecentos) 

dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária 

quando do efetivo pagamento.FIXO o regime prisional de início em 

FECHADO.Com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06, 

NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a 

prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, 

notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração 

delituosa.DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas.DECRETO o perdimento em favor da União tão somente do 

dinheiro apreendido (R$ 52,00), posto que claramente oriundos de atos do 

tráfico ilícito de entorpecente.Lado outro, DEFIRO a restituição do cartão 

de memória e chip claro, 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).Por se tratar de processo 

que o condenado aguardará preso o julgamento de eventual recurso e 

considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 

8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça 

imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Custas pelo condenado, não 

cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 479570 Nr: 19356-76.2017.811.0042

 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): JOCINILIA RODRIGUES DE ALMEIDA, FABIO 

JUNIOR DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600-MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se o réu Fábio Junior de 

Almeida Silva para regularizar sua representação processual, indicando o 

patrono que passará a assisti-lo na presente ação penal, sob pena de 

nomeação de defensor dativo.

Sem prejuízo disso, proceda-se a correção da numeração dos autos, a 

partir da fl. 283.

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:

 Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão de fl. 154, a sentença de fls. 139/149 

absolveu o réu Jairdo Batista de Oliveira Junior, circunstância que 

dispensa, inclusive, sua intimação pessoal (CNGC Judical, art. 1387).

Desse modo, dê-se vistas dos autos apenas à Defensoria Pública, 

cumprindo-se os demais termos da r. sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 469819 Nr: 9728-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC- UNIJURIS - OAB:, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 106/109, no 

qual a defesa do réu PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS postula a 

redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 

05.04.2018, às 15:40 horas, sob o argumento de que pretende viajar para 

São Luís/MA, onde passará seus 20 dias de férias em companhia da 

família, a contar do dia 30.03.2017.

Com vistas dos autos, o d. Promotor de Justiça manifestou-se 

desfavorável ao pleito (fl. 110).

Pois bem.

Em que pese o argumento trazido pela defesa para fundamentar o 

requerimento de redesignação da audiência de instrução, é certo que 

referida justificativa não merece acolhimento.

Conforme bem destacou o “Parquet”, a ato agendado para o dia 

05.04.2018, às 15:40 horas, fora designado no dia 22.11.2017 (fl. 92), 

portanto, com tempo hábil para o réu organizar seus compromissos 

pessoais. No entanto, somente no dia 22.03.2018 resolveu ajuizar o 

presente requerimento.

Em vista disso e considerando que a redesignação do ato claramente 

retardará a instrução, causando prejuízo ao bom andamento da marcha 

processual, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do réu PAULO 

CEZAR MIRANDA DE JESUS às fls. 106/109.

Com relação ao rol de testemunhas apresentado junto ao referido pleito, 

INDEFIRO-O com supedâneo no instituto da preclusão, uma vez que o 

momento adequado para o arrolamento é, exclusivamente, por ocasião da 

apresentação da defesa preliminar (LT, art. 55, §1º).

No mais, aguarde-se o ato agendado à fl. 92.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/O, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 .Vale ressaltar que, embora os autos tratem da apreensão de uma 

quantidade não tão expressiva de droga (39,33g de Maconha), as fichas 

de antecedentes de CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS e RENATO 

GONÇALVES PEREIRA indicam a periculosidade dos acusados, que 

respondem diversos processos criminais e possuem, inclusive, 

condenações definitivas pela prática de crimes graves (Carlos: latrocínio, 
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roubo majorado/ Renato: homicídio e estupro – fls. 78/81).Tal 

circunstância, segundo tem orientado o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, é suficiente para justificar a mantença da prisão preventiva para 

a garantia da ordem pública:Enunciado 06 do TJ/MT: O risco de reiteração 

delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar 

para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de 

inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, 

sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Com relação 

ao pedido de prisão domiciliar, reiterado pela defesa em favor de CARLOS 

ALBERTO, vejo que indeferido no APFD de Cód. 500676 em 26.02.2018, 

inexistindo no pedido da defesa qualquer circunstância inédita capaz de 

modificar referida decisão.Por todas as razões acima e em consonância 

com o parecer Ministerial de fls. 71/73, INDEFIRO os pedidos de revogação 

da prisão preventiva/ concessão de prisão domiciliar, formulados às fls. 

63/69.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização 

do ato ora designado.Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 484637 Nr: 24324-52.2017.811.0042

 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): GABRIEL FERNANDES MAGALHAES, ERLEN 

LEANDRO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 Nos termos da certidão de folhas 102, intimo o advogado do indiciado 

Erlen Leandro Vasconcelos para apresentar aos autos defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410386 Nr: 15099-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIANE FERREIRA 

MARTINS CAMARGO, para devolução dos autos nº 

15099-76.2015.811.0042, Protocolo 410386, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 16537-50.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Benedito Gonçalves 

Neto - OAB:2842/MT.

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, João 

Benedito Gonçalves Neto OAB/MT 2842, para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 12/07/2018 às 13h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 16537-50.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Benedito Gonçalves 

Neto - OAB:2842/MT.

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, João 

Benedito Gonçalves Neto OAB/MT 2842, para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 12/07/2018 às 13h15min. Fica consignado 

que o não comparecimento ao ato sem a devida justificativa e 

comprovação de renúncia nos autos poderá configurar abandono 

injustificado da causa e consequente aplicação da multa prevista no art. 

265 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 343329 Nr: 3398-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR JOSE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCO 

ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS OAB/MT 12.550, para que 

apresente as alegações finais no prazo legal.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 73152 Nr: 6851-73.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, 

WALTER CESAR DE MATTOS, SALOMÃO REIS DE ARRUDA, ELIETE 

MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, ADEMIR HORBACH, LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/MT

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade dos acusados LUIZ CARLOS 

MACHADO, JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO MACHADO, GILBERTO JOSÉ 

MACHADO e VANDERLEI FERNANDES DOS SANTOS, relativamente aos 

crimes tipificados nos artigos 288 e 299, ambos do CP, e artigo 90 da Lei 

n.º 8.666/93, por duas vezes, c/c artigo 69 do CP. Feitas as anotações e 

comunicações, arquivem-se os autos.Publique-se. Lançada a sentença no 

Sistema Apolo, estará registrada. Intime-se. Conforme preceitua a 

CGNC/MT, capítulo 07, seção 07, item 09: "na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, 

inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse 

ato".Cumpra-se.Cuiabá, MT, 26 de janeiro de 2018.SELMA ROSANE 

SANTOS ARRUDAJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 9598-93.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VILLALBA CARNEIRO, 

ANTÔNIO NUNES DE CASTRO JÚNIOR, JAIR FELIX, CARLOS ROBERTO DE 

OLIVEIRA, ARI GARCIA DE ALMEIDA, ELZIO JOSÉ DA SILVA VELASCO, 

JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ, JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO, JOANA 

APARECIDA RODRIGUES EUFRASINO, MARIA ELZA PENALVA, JAMIL 

GERMANO ALMEIDA GODOES, LEOMAR ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carlos roberto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARÃO LINCOLN SICUTO - 

OAB:5091-B, ALESSANDRA RODRIGUES EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, 

Almir Antonio Pereira Machiaveli - OAB:OAB/MT 4284, ANDREA 
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ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, ANTONIO 

CARLOS DE ABREU - OAB:OAB/MT 9.220, ANTONIO RODRIGUES DE 

LEMOS AUGUSTO - OAB:9120, Carlos Eduardo Moraes de Souza - 

OAB:14032, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELOI 

RICARDO REFFATI - OAB:9.468, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830, 

HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607, JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI - OAB:6746, 

JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, LUIZ FERNANDO B. ARANDA - 

OAB:OAB/MT 1289, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, 

MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:OAB/MT 6115-B, MARIO 

APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - OAB:4652/MT, NELMA 

BETÂNIA - OAB:OAB/MT 5176, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR 

- OAB:7.683, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, Paulo Rogério Lemos de Melo 

Menezes - OAB:9792, ROSÂNGELA PASSADORE - OAB:6084, Stalyn 

Paniago Pereira - OAB:6115-B, TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877-A/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754, ULYSSES 

RIBEIRO - OAB:5464, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 AÇÃO PENAL N°. 9598-93.2005.811.0042

ID. 76113

VISTOS ETC.

Conforme se vê na certidão de fl. 4465/4466, o acusado não foi intimado 

pessoalmente para constituir advogado para representá-lo.

Assim, expeça-se novo mandando para intimar o acusado CARLOS 

ROBERTO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua 

novo patrono nos autos, a fim de que prossiga em sua defesa e apresente 

as alegações finais.

Transcorrido o prazo sem manifestação ou caso declare que não possui 

condições de constituir patrono particular, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para que prossiga em sua defesa, devendo o 

Defensor Público que atua neste Juízo ser intimado da nomeação, bem 

como para apresentar as alegações finais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de março de 2018.

 Selma Rosane Santos Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 500620 Nr: 39621-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KLEBERSON JACKSON EICHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS 

JUNIOR - OAB:18514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 39621-02.2017.811.0042

ID. 500620

VISTOS ETC.

Trata-se de requerimento de restituição de um Ultrabook Dell Inspiron 14Z, 

cor prata, tela 14 polegadas, formulado pelo requerente KLEBERSON 

JACKSON EICHER.

O Ministério Público manifestou-se às 21 pugnando pela intimação da 

defesa do requerente para manifestar se o objeto em questão foi 

submetido à perícia técnica, devendo, caso positivo, apresentar o 

respectivo laudo pericial.

 Em decisão proferida às fls. 22, determinou-se a intimação da defesa 

para manifestar-se a respeito do respectivo laudo pericial.

 Contudo, conforme se vê pela certidão de fls. 25, decorreu o prazo para 

defesa do requerente manifestar-se. Desta forma, declaro a perda do 

objeto do pedido de restituição de bens, em razão da falta de interesse da 

parte.

Intime-se

 Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 26 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 318832 Nr: 18330-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 AÇÃO PENAL Nº 18330-53.2011.811.0042

 ID: 318832

 VISTOS ETC.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo de Execução 

Penal competente, observando a modificação constante no acórdão de fls. 

476/479 .

 Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 466132 Nr: 5983-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO, RICARDO 

DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0, ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR - OAB:13674, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 AÇÃO PENAL N°. 5983-75.2017.811.0042

ID 466132

VISTOS ETC.

RECEBO os recursos interpostos pelas defesas dos acusados THIAGO 

ANTONIO LEITE PINHEIRO, RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR e 

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, eis que tempestivos, conforme 

certificado às fls. 548.

Intimem-se as defesas dos acusados THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO e 

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR para que apresentem, no prazo 

legal, suas razões.

 Com as razões dos acusados THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO e 

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, dê-se vista ao Ministério Publico 

para contrarazoar.

Após, considerando que a defesa do acusado RICARDO DE BARROS DEL 

BARCO JÚNIOR pugnou pela apresentação das razões na 2ª Instância, 

conforme autoriza o artigo 600, §4º do CPP, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

 Selma Rosane Santos Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 452838 Nr: 29996-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NIXOM MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, RONILDO PEREIRA 

DE MEDEIROS JUNIOR - OAB:18514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - 

OAB:18514/O
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 Autos nº. 29996-75.2016.811.0042

ID. 452838

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, tenho que a ausência da intimação a defesa do 

Requerente NIXOM MEIRA DOS SANTOS não causou nenhum prejuízo, eis 

que até a presente data o bem não foi levado a leilão. Assim, não há 

motivos para que os atos processuais posteriores à referida decisão 

sejam declarados nulos.

 Contudo, para evitar qualquer futura alegação de cerceamento de defesa, 

intime-se a defesa da decisão de fls. 30/36, bem como para se manifestar 

sobre o laudo de avaliação de fl.40, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 26 de março de 2018.

 Selma Rosane Santos Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 495572 Nr: 34813-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELOIZA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 34813-51.2017.811.0042

ID. 495572

VISTOS ETC.

Trata-se de pedido de restituição formulado por ELOIZA PINHO DA SILVA, 

no qual pleiteia a devolução de um aparelho celular IPHONE 5 16GB, IMEI nº 

013430001652878, cor preta e um NOTEBOOK SAMSUNG TD320, sob o 

fundamento de que é a legítima proprietária do bem.

A requerente juntou documento comprovando a propriedade do notebook 

às fls. 05.

O representante do Ministério Público, manifestou-se pelo deferimento da 

restituição do notebook e o indeferimento da restituição do aparelho celular 

(fls. 32).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado merece prosperar 

parcialmente, eis que a requerente comprovou ser a legítima proprietária 

somente do notebook, conforme documento acostado nestes autos às fls. 

05.

Assim, não havendo oposição do Ministério Público, nos termos do artigo 

120, do CPP, defiro a restituição do NOTEBOOK SAMSUNG TD320, a 

Requerente ELOIZA PINHO DA SILVA.

 Intime-se a Requerente para comparecer em Cartório a fim de retirar os 

bens apreendidos, mediante recibo nos autos.

Em relação ao aparelho celular IPHONE 5 16GB, IMEI nº 013430001652878, 

cor preta, verifica-se que a nota fiscal acostada pela defesa nos autos 

encontra-se ilegível.

Desta forma, intime-se a defesa para que apresente cupom fiscal legível, a 

fim de instruir o pedido de restituição no prazo de 10 (dez) dias.

Com a manifestação da defesa, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, traslade-se para os autos 

principais as principais peça e arquivem-se estes autos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 310210 Nr: 8107-41.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA MARA CURVO MUNIZ, ALBINA MARIA 

AUXILIADORA GOMES, SILVAN CURVO, EDSON RODRIGO FERREIRA 

GOMES, RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES, ROSÁLIA CATARINA 

DA SILVA GATTASS, EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, AVANETH 

ALMEIDA DAS NEVES, VICENTE FERREIRA GOMES, ANTONIO RICARDINO 

MARTINS CUNHA, THAIS GONÇALVES MARIANO, GLAUCYO FABIAN DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO OTA, PAULO ALEXANDRE FRANÇA, EDMILSON 

JOSÉ DOS SANTOS, MAURO NAKAMURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUIZ DE DEUS 

JÚNIOR - OAB:7.167, ARDONIL M. GONZALES JUNIOR - OAB:13945, 

ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335 - MT, Artur Barros 

Freitas Osti - OAB:18335/MT, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026, Carla Salvador - OAB:OAB/MT 15.785, DANIELLE AVILA 

ALMEIDA GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ EBERT 

VARGAS - OAB:20.010-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311, FILIPE MAIA BROETO NUNES 

- OAB:23.948, ILDEVAN PIETRO G. L. PIZZA - OAB:14471-E, JACKSON 

AUGUSTO PEREIRA BASSAN - OAB:18651, JOSE PETAN TOLEDO 

PIZZA - OAB:15750-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LEO 

CATALA JORGE - OAB:17525/O, MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SA - OAB:2521, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ 

ARRUDA - OAB:13749, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942/MT, PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17467-MT, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, SAMUEL CATTINI DE 

MELLO - OAB:22805/O, VALBER MELO - OAB:, WASHINGTON LUÍS 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:19.297

 AUTOS Nº 8107-41.2011.811.0042 –

 ID: 310210

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, tenho que o requerimento formulado pela defesa 

do acusado EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS (fls. 4990/4992), no qual 

pugna que revogação de sua revelia, não merece acolhimento.

Isso porque, durante toda instrução processual, o mesmo permaneceu 

deslocalizado, sem que sua defesa informasse o seu atual endereço. 

Incrivelmente, mesmo com a instrução durando mais de 06 (seis) meses, 

somente após o acusado ser declarado revel é que a defesa “conseguiu” 

contato com o mesmo, obtendo o seu atual endereço.

Ora, tal atitude demonstra clara intenção em procrastinar a conclusão do 

feito, eis que, se o réu teria realmente a intenção de ser interrogado, 

compareceria ao ato designado e não se furtaria às intimações.

 Outrossim, defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público às 

fls. 5002/5003.

a) Encaminhe-se ao MP os autos ID. 191616, a fim de que o Parquet se 

manifeste sobre o pedido de revogação da medida cautelar de 

afastamento dos servidores públicos PAULO ALEXANDRE DE FRANÇA e 

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES;

b) HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Carlota Donizete 

Gonçalves. Tratando-se de testemunha comum às defesas dos réus 

EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES, ALBINA MARIA AUXILIADORA 

GOMES e THAIS GONÇALVES MARIANO, intimem-se as defesas para que 

se manifestem, no prazo de 05 (cinco) se insistem ou desistem da oitiva 

da referida testemunha, registrando que a falta de manifestação 

tempestiva importará na presunção de desistência na oitiva.

Havendo desistência, expressa ou tácita, desde já HOMOLOGO-A.

c) Proceda a Secretaria à substituição do CD-r encartado à fl. 4761, 

referente à audiência realizada em 16.11.2017, considerando que o 

mesmo apresenta defeito que impede a sua reprodução;

d) Oficie-se ao Cartório Xavier de Matos solicitando a 2ª Vias da Certidão 

de Óbito da acusada MAGDA MARA CURVO MUNIZ, para fins de 

decretação de extinção de punibilidade, considerando que o Assento de 

Óbito foi lavrado naquele Cartório, conforme se vê às fls. 5004;

e) Certifique a Secretaria se foram cumpridas todas as cartas precatórias 

expedidas nos autos, solicitando as suas devoluções, conforme 

determinado na audiência realizada em 05/12/2017 (fl. 4897);

f) Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de alegações finais 

em forma de memoriais, considerando a quantidade de volumes, anexos e 

incidentes que compõe esta ação penal.

Outrossim, intimem-se as defesas dos réus para que se manifestem na 

fase do Art. 402, do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinado às fls. 4962/vº. Se nada for requerido, passem às alegações 

finais, na ordem legal, observando-se o prazo concedido na alínea “f” 

desta decisão.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de março de 2018.
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Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 447723 Nr: 24686-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LAZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES, MARCELO DE MELO 

COSTA, EVANDRO JOSE GOULART, MAURO CHEN GUO QUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, IRÊNIO LIMA FERNANDES - OAB:3507-B, JOSÉ DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O

 Autos n.º 24686-88.2016.811.0042 –

 ID. 447723

VISTOS

Em atenção ao requerimento formulado pela defesa de JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA (fls. 3322/3328), registro, incialmente, que o Banco Itaú já 

havia prestado às informações solicitadas. Contudo, em razão da decisão 

no HC que determinou o desentranhamento das informações bancárias da 

corré SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA ARRABAL, as informações 

prestadas foram, indevidamente, desentranhadas.

 Desta forma, localizada Secretaria as informações com as cópias das 

microfilmagens dos cheques emitidos pela empresa Criativa que foram 

encontradas naquela Instituição Bancária, seguem elas encartadas após 

esta decisão.

Em relação ao item 1.2, INDEFIRO-O. Ora, a questão relativa aos supostos 

contratos da empresa CRIATIVA com a MRV e PLAENGE já eram de 

conhecimento da defesa no momento me que se manifestou na fase do 

art. 402, do CPP.

Assim, se não requereu tal providência naquele momento, presume-se que 

não era relevante aos fatos tratados, não podendo agora, diante da 

impossibilidade do CREA prestar as informações que requereu outrora, 

postular novas diligências.

Se assim fosse possível, nunca um processo chegaria ao seu fim, eis que 

teríamos diligências das diligências, das diligências, e assim por diante. 

Esse não é o espírito do Diploma Processual Brasileiro, que dispõe que as 

diligências a serem realizadas são aquelas que originam de circunstâncias 

apuradas na instrução, devendo ser observado, ainda, o principio 

constitucional da duração razoável dos processos.

 No que tange ao item 1.3, registro que este Juízo não deferiu, salvo a 

decisão anterior que foi parcialmente revogada pelo TJMT, o afastamento 

dos sigilos bancários e fiscal dos réus relativos aos fatos que são 

apurados nesta ação penal. Assim, INDEFIRO o pedido para que seja 

oficiado à GCCO, para que traga aos autos tais informações, já que elas 

não existem.

Em relação ao alegado no item “2” da referida manifestação, a defesa não 

indica quais documentos teriam sido juntados pela acusação após o 

encerramento da instrução processual. Presume-se, após compulsar os 

autos, que esteja se referindo aos documentos aprendidos pela 

Autoridade Policial quando da deflagração da operação, posteriormente 

encaminhados a este Juízo (fls. 2897/2917, 2922/2933 e 2991/3103).

Ora, tais documentos/informações não foram utilizados na denúncia, ou 

seja, não compõem à acusação, de forma que não há que se falar na 

reabertura da instrução ou produção de prova sobre eles. Poderão as 

defesas, se assim entender pertinente, manifestarem-se sobre eles por 

ocasião das alegações finais.

 Quanto à impossibilidade de leitura do CD de fls. 2983, ressalto que, ao 

contrário do que aduz a defesa, o mesmo está em perfeita condições, 

estando disponível a gravação (áudio e vídeo) em mídia digital, ata de 

audiência e o termo de inquirição da vítima, não havendo nenhuma 

providência a ser adotada por este Juízo.

Outrossim, o pedido de diligências formulado pela Defensoria Pública em 

prol de EVANDRO JOSÉ GOULART (fls. 3353/vº) encontra-se prejudicado, 

eis que o CREA já informou a impossibilidade de prestar tais informações 

(fls. 2990).

Assim, encerrada a fase de diligências, intimem-se as defesas a 

apresentarem as alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

Com elas, voltem conclusos para prolatação da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 26 de março de 2018.

 Selma Rosane Santos Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 508193 Nr: 995-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRANDÃO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:33.202/MG, PAULO ROBERTO BRANDÃO RODRIGUES - 

OAB:9692/MT

 “Cumprida a finalidade da presente missiva, devolva-se à origem.

 Às providências, anotando-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 408365 Nr: 13023-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS FILHO, ODAIR COELHO 

VAS, ANDREIA CRISTINA MOURA FIGUEIREDO SANTOS, FABIO JOSÉ 

PRADO GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, 

ANDERSON MARCELO DA SILVA, FLORIVAL DANTAS NETO, WELLITON 

DA COSTA SOUZA, IVAN FORTES DE BARROS, MARCEL SOUZA ABE, 

BRUNA DOS SANTOS, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, JOESTER 

EMANUELLITA MOHN DE ABREU, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, 

AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, LUIZ GONZAGA FRUTUOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - 

OAB:27.743 - GO, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, AUGUSTO 

CESAR DE CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/O, Barbara Souza 

Silva Monteiro - OAB:15833, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO MARTINS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT- 7047, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, 

GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - OAB:14774/GO, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JOÃO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:9552, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15.386, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, WALMIR CAVALHERI 

DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme item 3 da r. decisão de fls. 5251/5258, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados FELIPE 

FIGUEIREDO SANTOS, JOÃO DOS SANTOS FILHO, ANDREA CRISTINA 

MOURA, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, LUIZ CARLOS DA SILVA e FÁBIO 

JOSÉ PRADO GOMES, e também a defesa dos acusados ODAIR COELHO 

VAS, MARCEL SOUZA ABE, WELLINTON DA COSTA SOUZA, ANDERSON 

MARCELO DA SILVA, AUGUSTO RIBEIRO AMORIM para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 409331 Nr: 14011-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR ALVES VALERIO, JOSE LIRA 

SOUZA, GENIVAL ALVES VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n.º 14011-03.2015.811.0042 – ID. 409331

Ação Penal Pública Incondicionada
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Réu(s): Aldenor Alves Valerio, Jose Lira Souza, Genival Alves Valerio.

VISTOS ETC.

A defesa dos acusados ALDENOR ALVES VALERIO, JOSE LIRA SOUZA 

e GENIVAL ALVES VALERIO (fls. 186/187 e fls. 194), em resposta à 

acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe foram 

imputados, não arguiu preliminar, arrolou as mesmas testemunhas 

elencadas pelo Ministério Público e ser reservou no direito de fazer sua 

defesa, por ocasião da instrução processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

24/05/2018, às 13:30 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, os acusados, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 434705 Nr: 28571-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, MÁRIO 

BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026

 (...) Inobstante as razões aduzidas pela defesa do acusado MARCELO 

ALMEIDA RIBEIRO (fls.2176), as providências requeridas não merecem 

prosperar.Isso porque, conforme se observa dos autos, a defesa 

devidamente intimada via DJE nº 10116, deixou de comparecer ao ato sem 

apresentar nenhuma justificativa prévia, informando a impossibilidade de 

comparecimento aos atos judiciais, trazendo assim prejuízos a defesa do 

acusado.Não bastasse isso, somente apresentou justificativa nos autos 

após a realização do ato, conforme se observa das petições de fls. 

(...).Em que pese constar nos autos juntada de petição protocolada pela 

WEB através do Sistema PEA em 26/10/2017, às 09h17min, a mesma só 

foi materializada para o Juízo no dia 27/10/2017, conforme consta 

registrado nos andamentos do sistema Apolo.(...) Consigna-se que o não 

comparecimento em audiência do advogado, sem justificativa razoável, 

configura abandono processual, apto a gerar a aplicação da multa 

prevista no artigo 265 do CPP, além de ser punível ainda, na esfera 

administrativa por parte da OAB, em razão da responsabilidade civil do 

profissional de agir com zelo, conforme preleciona o art. 12 do Código de 

Ética e Disciplina da OABl.Assim, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido 

de redesignação da audiência formulado pela defesa às fls.(...). 

Outrossim, considerando que a defesa não fez comparecer as 

testemunhas por si arroladas naquela data, restam as oitivas das mesmas 

preclusas.Contudo, considerando que a audiência para prosseguimento 

da instrução já a foi previamente agendada nestes autos para o dia 19 de 

abril de 2018, às 13:30 horas, data em que também deverão ser 

interrogados os réus, caso o acusado tenha interesse em ser interrogado 

poderá fazê-lo desde que compareça espontaneamente ao ato.Com 

relação ao requerimento formulado pela defesa do acusado MÁRIO 

BORGES JUNQUEIRA (...), DEFIRO o pedido de substituição das 

testemunhas Marcelo Souza de Medeiros e Jackson Willian de Arruda por 

Paulo Roberto Viana e Lucas Enrique do Amaral. Intimem-se (...), para que 

compareçam ao ato já designado (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 432047 Nr: 7928-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RAFAEL RAMOS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em síntese a defesa dos acusados apenas discordou das imputações do 

presente processo, reservando-se para provar os fatos na ocasião da 

instrução processual.

A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade, ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintivXa de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2018, às 

14:00 horas.

Intimem-se ou requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

 Intimem-se, ainda, a acusada, defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516593 Nr: 8956-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/MT

 (...). Destarte, tendo a vítima, principal destinatária das providências 

protetivas trazidas com o advento da Lei nº 11.340/2006, manifestado o 

desejo na soltura do indiciado, não há mais que se falar na existência dos 

requisitos e pressupostos motivadores do decreto de prisão 

preventiva.Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 30/31, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, data 

de nascimento: 08/09/1971, natural de Santa Alto Paraguai/MT, filho de 

Altino dos Santos e Celina Pereira dos Santos, se por outro motivo não 

estiver preso.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, 

colocando o Indiciado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 

Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE imediatamente a ofendida sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não 

sendo localizada, PROCEDA-SE a imediata soltura do indiciado.Ademais, 

considerando a necessidade de se proteger a vítima, MANTENHO as 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas em favor da vítima no feito de id. 

516646, e ADVIRTO o Indiciado à cumpri-las, sob pena de novo decreto da 

prisão preventiva.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 27 de março de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 
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Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516974 Nr: 9306-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Cód. 516974.

Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de WILLIAN ROSA 

PADILHA, pelo cometimento, em tese, dos delitos de AMEAÇA e VIAS DE 

FATO, em face da vítima Elisangela Maria da Silva Moraes, flagrante 

convertido em Prisão Preventiva, em sede de Audiência de Custódia – fls. 

28/29

Na sequência, a Defesa apresentou Pedido de Revogação de Prisão 

Preventiva do indiciado, alegando a ausência dos requisitos da prisão 

cautelar e, razão pela qual requereu a imediata soltura do indiciado - fls. 

34/40.

Instada a se manifestar, a Promotora de Justiça concordou com a soltura 

do mesmo – fls. 47/48.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Extrai-se dos autos que WILLIAN ROSA PADILHA foi flagrado no dia 

18/03/2018, na prática, em tese, dos delitos de AMEAÇA e VIAS DE FATO, 

contra a Elizangela Maria da Silva Moraes, estando preso há 10 (dez) dias, 

tempo, a meu ver, suficiente para que o mesmo refletisse sobre os seus 

atos.

Com efeito, é imperiosa a concessão da liberdade do indiciado, tendo em 

vista o tempo de sua prisão cautelar, uma vez que o prolongamento dessa 

segregação tornará a prisão desproporcional à pena e ao regime que 

eventualmente vierem a ser aplicados na hipótese de condenação.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TEMPO DE 

PRISÃO DESPROPORCIONAL À PENA. ORDEM CONCEDIDA. Não obstante 

a decisão que indeferiu a liberdade provisória estar adequadamente 

fundamentada é imperiosa a concessão da ordem tendo em vista o tempo 

de prisão cautelar já cumprido, pois o prolongamento da segregação 

tornará a prisão desproporcional à pena e ao regime que eventualmente 

vierem a ser aplicados na hipótese de condenação.” (Acórdão n. 517511, 

20110020103249HBC, Relator CÉSAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, julgado 

em 30/06/2011, DJ 08/07/2011 p. 185)

Ademais, importante destacar que a vítima informou que deseja a soltura 

do indiciado. Destarte, tendo a vítima, principal destinatária das 

providências protetivas trazidas com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

manifestado o desejo na soltura do indiciado, não há mais que se falar na 

existência dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de 

prisão preventiva.

Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 28/29, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de WILLIAN ROSA PADILHA, data de nascimento: 

07/06/1993, filho de Jussara Rosa Padilha, se por outro motivo não estiver 

preso.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o Indiciado 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

 Ademais, considerando a necessidade de se proteger a vítima, 

MANTENHO as MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas no feito de id. 

517036, e ADVIRTO o Indiciado à cumpri-las, sob pena de novo decreto da 

prisão preventiva.

Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE imediatamente a ofendida sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não 

sendo localizada, PROCEDA-SE a imediata soltura do indiciado.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defesa, via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436160 Nr: 12424-09.2016.811.0042

 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: VLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito e CONCEDO A 

GUARDA DAS MENORES LAWREN VITÓRIA SOARES ROSA DE OLIVEIRA 

e FANNY ESTER SOARES ROSA DE OLIVEIRA, em favor do réu 

LEONARDO ROSA DE OLIVEIRA, mantendo o convívio materno-filial da 

forma acordada entre as partes às fls. 72-v, qual seja, em finais de 

semana alternados, das 12h do sábado até às 17h30m do domingo, 

devendo o réu pegá-las e entregá-las na residência da 

autora.Complemento o exercício do convívio para estabelecer que o dia 

dos pais as menores passarão com o pai e o dia das mães com a mãe; 

nas datas de aniversário das menores, nos anos pares ficarão com o pai 

e nos anos ímpares com a mãe; nos feriados ficarão de forma alternada 

com os pais e no dia de comemoração do Natal e final do ano, a menor 

ficará alternadamente com seus pais, ou seja, nos anos pares a menor 

passará o Natal com o pai e o final do ano com a mãe e nos anos ímpares 

de forma inversa. CONDENO a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no artigo 85, 

§2º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

devendo, no entanto, tal condenação ficar suspensa nos termos do artigo 

98, §3º do CPC, em virtude dos benefícios da assistência judiciária a ela 

deferidos (decisão de fls. 40/42). Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o 

Termo de Guarda, após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE a autora, 

pessoalmente.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Núcleo de Prática 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá - UNIC.Publique-se, intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 27 de março de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322903 Nr: 2106-06.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, BCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, DEBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12131, 

FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8212, 

WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3743/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, THAIS DE OLIVEIRA - OAB:250198/SP

 VISTOS.

Cumpra-se o já determinado às fls. 1372/1373 e 1379, intimando a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as 

petições e documentos de fls. 1376/1378 e 1380/1395, requerendo o que 

entender de direito.

Com a manifestação, RETORNEM-ME conclusos.

Advirto o Sr. Gestor Judicial para se abstenha de fazer conclusão dos 

autos antes da manifestação da exequente, independente da juntada de 

novos pedidos, evitando assim prejuízo para as partes e trabalho repetido 

e desnecessário deste gabinete, sob pena de responsabilização.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 517728 Nr: 9967-33.2018.811.0042

 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: RYY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO SOUZA 

SANTOS - OAB:17.708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8345/MT

 VISTOS.

Trata-se de “Ação de Guarda Compartilhada e Convivência com Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada” proposta por ROGÉRIO YOSHIAKI 

YAMASAKI, em face de CAMILA REGINA DOS SANTOS, pretendendo a 

guarda do menor Luiz Henrique Santos Yamasaki.

Em consulta no Sistema Apolo, verifica-se que tramitam perante este juízo 

pedido de Medidas Protetivas e Ação de Guarda proposta pela ré.

 Assim, visando evitar a prolação de decisões conflitantes, promova-se o 

apensamento aos autos da Medida Protetiva n.º 42942-45.2017.811.0042 

(código: 503913) e Ação de Guarda n.º 4527-56.2018.811.0042 (código: 

511902), após, renove-me à conclusão para decisão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 27 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.: 516006 Nr: 8462-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CEZAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wendell Pereira de Melo - 

OAB:23910

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do indiciado 

para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas proceda com a devolução 

dos autos, tendo em vista a necessidade de prestar informações em HC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364298 Nr: 3929-44.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12.625, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12.625

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a Advogada Dra. 

Leidineia Katia Bosi, OAB/MT 14.981, para que proceda a devolução dos 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 387834 Nr: 1915-53.2015.811.0042

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV, JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BRAVIN DE SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a Advogada Dra. 

Leidineia Katia Bosi, OAB/MT 14.981, para que proceda a devolução dos 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517471 Nr: 9734-36.2018.811.0042

 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: HDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBF, RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO F. DE ARAUJO - 

OAB:21.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 517471.

Vistos.

APENSE-SE ao feito de id. 451251.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por Hermes da Fonseca Junior em face de M.F.B.F., 

representado por sua genitora Rafaela França Barros, devidamente 

qualificados – fls. 04/12. A inicial se fez acompanhada dos documentos de 

fls. 13/25.

O autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, inaudita altera pars, a 

fixação de alimentos provisórios equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, revisionando o quantum anteriormente acordado entre as 

partes em Audiência de Conciliação realizada no feito de id. 451251.

 É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

RECEBO a Inicial. Processe-se em Segredo de Justiça, em cumprimento ao 

disposto no art. 189, inciso II, CPC/2015.

DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC/2015.

Em detida análise dos autos, constato que o requerente pleiteia a 

concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para 

revisionar o valor dos alimentos anteriormente acordado (53,36% - 

cinquenta e três vírgula trinta e seis por cento do salário mínimo) no feito 

de id. 451251 para o montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente.

Para a concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do 

CPC/2015, necessário se faz a presença da probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A teor do disposto no §2º do art. 300 do CPC/2015, é admitida a 

concessão da tutela de urgência, inclusive sem a oitiva da parte contrária, 

pelo que passo à análise do pedido liminar.

Nos termos do art. 229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

Ainda, o art. 1.699 do Código Civil dispõe que: “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No caso dos autos, tenho que o autor logrou êxito em comprovar os 

pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência 

(necessidade/possibilidade) de forma satisfatória, senão vejamos: a 

necessidade alimentar do menor é presumida, considerando sua 

menoridade civil; no que tange a possibilidade do binômio 

necessidade/possibilidade, esta também restou evidenciada, inclusive em 

um contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em relação 

aos filhos é solidária, o que impõe a contribuição mínima do requerido no 

sustento do filho, de modo que resta presente, pois, o pressuposto da 

probabilidade do direito.

No que concerne o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, também restou satisfatoriamente comprovado nos autos, 

mesmo porque o requerido comprovou de forma satisfatória que, ao 

menos neste momento, a manutenção do valor outrora acordado entre as 

partes a título de obrigação alimentar em relação ao filho menor 

(atualmente R$ 509,05 – quinhentos e nove reais e cinco centavos) se 

tornou um encargo que prejudica a sua própria subsistência, notadamente 

ao considerarmos o documento apresentado às fls. 23/25, que comprova 
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que o autor possui uma nova filha, bem como que encontra-se 

desempregado.

 Ademais, a revisão dos alimentos provisórios no quantum requerido de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo se mostra razoável e 

proporcional, ao se sopesar o binômio necessidade/possibilidade, já que o 

escopo primordial na fixação dos alimentos, inclusive no contexto social, é 

a de tutelar as necessidades mínimas do menor, sem privar o alimentante 

do necessário para sua própria subsistência.

Destarte, com fundamento no art. 4º e 13, §1º, ambos da Lei nº 5.478/68 

(Lei de Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, sopesando o binômio 

necessidade/possibilidade no caso em tela, não dispondo de maiores 

elementos neste momento de cognição sumária, FIXO alimentos 

provisórios no montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo hoje 

equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 20/08/2018 às 13h30min, 

nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC/2015.

Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por esse 

Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do 

litígio e realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente demanda, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do 

art. 335 do CPC/2015, bem como, de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será a parte requerida considerada revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC/2015.

Atente-se para o disposto no art. 695 do CPC/2015, por se tratar de ação 

de família, em especial ao seu §1º que consta que “o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários para a realização da audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a 

citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 

(quinze) dias da data designada para a audiência (§2º).

 INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE.

Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da ré à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC/2015, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível, conforme 

preconizado nos arts. 180 e 186, §1º, c/c 183, §1º, todos do CPC/2015.

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424822 Nr: 30778-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Muller Coutinho - 

OAB:10.889

 Ação Penal n.30778-19.2015.811.0042 (Cód.424822)

VISTOS.

INTIME-SE novamente o réu, através de seu patrono, para indicar o 

endereço atualizado da testemunha Benta Venancia, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desistência tácita.

Sem prejuízo, designo nova audiência de instrução (UNA) para o dia 

24/05/2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE, a vítima as testemunhas de defesa (fls.59), o acusado, bem 

como seu Advogado via DJE.

Ciência ao Ministério Púbico e a Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 de fevereiro 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 Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 517274 Nr: 9567-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBDS, MEBDS, GBDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA - 

OAB:14958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não foi juntado aos autos copia da decisão 

homologando do acordo realizado entre as partes na audiência de 

conciliação de fls.15 verso/16, intime-se o patrono da exequente, para que 

emende a inicial em 10 dias.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347673 Nr: 8427-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE THIAGO ANTONIAZE DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

AZEVEDO - OAB:5332-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574, 

LAURENICE SILVA (ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:20465/E

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Felipe 

Thiago Antoniaze de Mello, brasileiro, casado, eletricista de distribuição, 

natural de Cáceres-MT, CPF n. 022.958.331-83, nascido em 23/02/1989, 

filho de Francisco Pereira de Mello Neto e Elaine Regina Antoniassi de 

Mello, residente na Avenida das Torres, Residencial Cláudio Marchetti, 

Quadra 3-A, n° 2, Bairro Jardim Imperial II, nesta Capital, das acusações 

lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo as 

desistências formuladas pelas partes.XI.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no item 7.16.1 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XIII.Transitado em julgado, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 488098 Nr: 27619-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIRO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA - 

OAB:11586

 I. Considerando o decurso do prazo sem nenhuma informação que 

desautorize a retirada da tornozeleira, determino retirada do 

monitoramento eletrônico do acusado. Devendo o acusado cumprir na 

íntegra as demais medidas protetivas em favor da vítima. Em decorrência 

do feriado próximo, cumpra por oficial de Justiça plantonista.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364769 Nr: 4527-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ARAGÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

decreto extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, 

inciso IV do CP c/c art. 61 do CPP e, por corolário, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquive-se o feito. VIII.Após o trânsito em 

julgado:®Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 

974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.®Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o 

feito ao arquivo.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384341 Nr: 26332-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sebastiao moura - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Junte-se aos autos o laudo pericial da vítima.

Redesigno o ato para o dia 26 de setembro de 2018 às 16h30min.

Conduza-se coercitivamente a vítima.

Intimem-se os faltantes.

 Requisitem-se os Policiais Militares.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423287 Nr: 28973-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE PEIXOTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 Vistos etc.

Concedo prazo de 05 dias para a defesa do réu informar o endereço da 

vítima.

Após, abra-se vista dos autos ao MP para manifestação.

No seguimento, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425910 Nr: 1132-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Quelia Cristiane Oliveira e das testemunhas arroladas às 

fls. 04.

II. Sendo a testemunha comum entre as partes, intime-se o patrono do 

acusado para que se manifeste se insiste na oitiva das mesmas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 435257 Nr: 11487-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO FORTES BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ACELINO DE 

AMARANTE - OAB:21339/O, Izaias Alves De Souza - OAB:10436909, 

JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela defesa.

 Defiro o requerimento das partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via memorias 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439467 Nr: 15977-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FRANCISCO SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/0

 Vistos etc.

Homologo a desistência formulada pelo MP.

Tendo o patrono do réu sido devidamente intimado para este ato e não 

tendo comparecido, nem tampouco apresentado, até a abertura deste ato, 

qualquer justificativa, nomeio em substituição para este ato nomeio o 

advogado, Dr. José Aécio Pires Salomé – OAB n°. 3111, por força do que 

estabelece o § 2° do art. 265 do CPP.

Considerando que o réu Edvaldo Francisco Silva Filho, a despeito de 

devidamente intimado para audiência, não compareceu ao presente ato, 

nem tampouco apresentou justificativa, decreto sua revelia nos termos do 

art. 367 do CPP, devendo o feito prosseguir sem a sua presença.

Redesigno o ato para o dia 12 de setembro de 2018 às 14h30min para 

oitiva das testemunhas de defesa.

Intimem-se as testemunhas de defesa arroladas às fls. 62/63.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 462456 Nr: 2309-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDE CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 Vistos etc.

Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 433102 Nr: 9072-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJFDO, JGFO, MO, AFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:OAB/MT 5112, DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630/O, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 181).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 
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autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente 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.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367065 Nr: 7034-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSN, M, M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258/A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de vistas formulado pelo patrono da exequente (fls. 75).

II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440049 Nr: 16609-90.2016.811.0042

 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: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16114, Naira N. Oliveira Altoé - OAB:MT 13662

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de Agosto de 

2018, às 14h30min.

II. Intime-se via DJe o patrono do requerente para que tome ciência do ato.

 III. Após, abra-se vista a Defensoria Pública Civil 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.: 426885 Nr: 2155-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Designo audiência de conciliação para o dia 29 de Agosto de 2018, às 

14h00min, conforme determina o art. 520 do CPP.

 II. Expeça-se mandado de intimação da querelante e do querelado para 

que compareçam ao ato, observando o endereço informado pelo patrono 

da querelante em sua manifestação de fls. 48.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322501 Nr: 1626-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON JOABE FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 181).

II. Posto isto, determino seja novamente intimado o advogado do réu para 

que se manifeste nos autos, conforme restou determinado preteritamente.

 III. Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após intimação, 

determino seja intimado o réu para que compareça perante a Secretaria do 

Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda patrocina sua 

defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o 

referido advogado, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460428 Nr: 138-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21.306, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, 

MICHEL BUCHALLA JUNIOR - OAB:123758, WESLEY CHAMOS DE 

ARRUDA - OAB:18853

 §julgo parcialmente procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo parcialmente a decisão liminar proferida (fls. 15/16), mantendo, 

destarte, as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir da presente sentença, 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 mandado de intimação da sentença advertência de que, 

caso a vítima não compareça em juízo, após o prazo de seis meses de 

sua intimação, 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.§revogo somente a suspensão da 

posse e/ou restrição do porte de armas de fogo, da decisão liminar 

proferida (fls. 15/16).§Publique-se a presente sentença no Diário de 

Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do 

CPC.§Expeça-se mandado de intimação para as partes com os benefícios 

do art. 212, § 2º 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.XIX.Oficie-se ao superior hierárquico do 

agressor informando sobre a revogação da medida de suspensão da 

posse e do porte de arma de fogo.XX.Decorrido o prazo determinado 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.XXI.Condeno o réu 
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ao pagamento das custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503670 Nr: 42707-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fls. 99.

II. Compulsando os autos observo que a parte ré apresentou resposta 

escrita (fls. 29/57).

III. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se o 

patrono da vítima para que se manifeste sobre a contestação de fls. 

29/57.

 IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349669 Nr: 10720-63.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO NASSARDEN ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Vistos etc.

I. Considerando as certidões de fls. 87 e 91, abra-se vista dos autos ao 

MP.

II. Após manifestação ministerial, intime-se o patrono do réu para 

manifestação.

III. Por fim, volvam-me os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 382330 Nr: 24167-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISIANDRO ALVARENGA QUINTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT, Rubiani Freire Alves - OAB:8.459

 XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Alisiandro Alvarenga Quintão, brasileiro, solteiro, 

comerciante, natural de Itabira-MG, nascido em 09 de junho de 1974, 

portador do RG nº 916852 SSP/MT e inscrito no CPF nº 810.186.736-87, 

filho de Amarilio Acacio Quintão e Paula Morais de Alvarenga Quintão, 

residente na Rua Maringá, Nº 174, Bairro Pedregal, nesta Capital, nos 

termos disposto no art. 386, V, do CPP.XIII.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XV.Transitado em julgado, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XVI.Isento de custas.XVII.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429962 Nr: 5514-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOMINGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de Setembro 

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 réu.

III. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC 

para que acompanhe a vítima, conforme determina o artigo 27 da Lei 

11.340/06.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo policial militar, requisite-se sua apresentação ao Comando da 

Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. 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.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 11733-29.2015.811.0042

 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: WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 16h00min.

II. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que tome ciência do ato.

III. Intime-se via DJe o patrono do requerido 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.: 168547 Nr: 15840-92.2010.811.0042

 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: B, KCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Viviane de Melo Almeida - 

OAB: 6.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 14h30min.

II. Intime-se via DJe o patrono da requerente para que tome ciência do ato.

 III. Após, abra-se vista a Defensoria Pública Criminal 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 
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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.: 505595 Nr: 44619-13.2017.811.0042

 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: LRS, TMRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA GUERRA SOARES DA 

FONSECA - OAB:21.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento da missiva expedida à fl.50.

II. Após, intime-se a parte autora para que manifeste o que entender de 

direito, dando assim prosseguimento ao feito.

 III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328475 Nr: 8409-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE SOUZA, 

NAIR GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO JR 

- OAB:18098

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará participando do “Curso de 

Formação Continuada - CFC sobre o tema: Audiência de Custódia”, 

promovido pela a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT, em Cuiabá/MT, nos dias 02 e 03 de abril de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Ante a certidão retro, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a 

certidão de fls. 223.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446117 Nr: 23014-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACVDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

23014-45.2016.811.0042, Protocolo 446117, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372751 Nr: 13722-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Cristina de Oliveira 

Silva - OAB:17.304

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará participando do “Curso de 

Formação Continuada - CFC sobre o tema: Audiência de Custódia”, 

promovido pela a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT, em Cuiabá/MT, nos dias 02 e 03 de abril de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 17h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado de intimação do réu para que compareçam ao ato, 

com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107186 Nr: 4071-77.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ADB, 

ACDB, CDSB, CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Felipe Andrade Silva 

Vieira - OAB:33.223

 m seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

A presente audiência foi designada com o objetivo de conhecer o pai dos 

gêmeos Sr. Cleber Antônio Batista e matner contato pessoal com o 

mesmo, uma vez que quando o Oficial de Justiça lhe procurou para 

proceder a reintegração das crianças o genitor disse que naquele 

momento não poderia receber as crianças e nem tê-las em sua companhia 

porque iria fazer uma cirurgia.

Fato que ocasionou o retorno das crianças a unidade acolhedora.

Tal atitude causou estranheza a este Juízo, pois não se pode conceber 

que um pai se negue a receber seus filhos e que tenha outros 

compromissos que o impossibilite do exercício da paternidade.

A ação é de Suspensão do Poder Familiar em relação a genitora, que 

segundo consta na inicial é usuária de substância entorpecente e esta 

impossibilitada de exercer a maternidade, posto que coloca seus filhos em 

situação de risco.

Ouvido nesta audiência o genitor disse que: “Cuidará das crianças com a 

ajuda de sua filha de 22 anos, e também da genitora dos infantes”, que 

diga-se de passagem esta com o Poder Familiar Suspenso.

É importante frisar que a genitora embora suspensa do Poder Familiar se 

fez presente nesta audiência e disse que veio para ver os filhos.

Novamente o genitor deixou claro que não tem condições de cuidar das 

crianças sozinho, e necessita de auxilio de terceiros e pretende receber 

ajudar da genitora que está com o Poder Familiar Suspenso.

Assim, este juízo não se sente seguro em conceder a guarda das 

crianças ao genitor motivo pelo qual mantenho o acolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106084 Nr: 3088-78.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEDSP, SLDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 
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JASSNIKER JUNIOR - OAB:21.087, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para que, 

caso queira, conteste a ação no prazo legal;

 2) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o 

Requerido, na pessoa de seu representante legal para que disponibilize 

NO PRAZO DE 05 (cinco dias) a internação domiciliar de alta complexidade 

via HOME CARE ao Autor Jether Emanoel dos Santos Pinto, com 

fisioterapia respiratória e motora diariamente, abastecimento de bala de 

oxigênio SOS e aspirador, cadeira de rodas especial, suplemento 

nutricional, soro fisiológico, cateter nasal, sondas, luvas descartáveis, 

fraldas descartáveis e equipe multidisplinar (fisioterapia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, nutricionista e técnico de enfermagem), bem como o 

fornecimento do “botton gástrico 18 fr/1,5 cm”, em favor do infante, e, 

ainda, outros procedimentos necessários no decorrer do seu tratamento.

 3) Intime-se pessoalmente, se necessário por hora certa, o Secretário 

Estadual de Saúde para que cumpra esta decisão liminar, providenciando 

em favor da criança Jether Emanoel dos Santos Pinto a internação 

domiciliar via Home Care no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 que incidirá na pessoa física de Luis Vitório Soares, 

ou seja em seu CPF, neste sentido: STJ – Resp. 1585942 PB 

2016/00444189-1

 4) Decorrido o prazo, certifique-se se a presente decisão foi cumprida em 

caso negativo, dê-se vistas ao autor para que junte aos autos 03 

orçamentos de prestadores de serviço.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Citem-se e intimem-se os requeridos, na pessoa de seus 

representantes legais para que, caso queira, contestem a ação no prazo 

legal, intimando-lhes do prazo de 05 (cinco) dias, para o fornecimento 

mensal de 10 (dez) latas do Leite Neocate (descrito às folhas 17-v), em 

favor do Autor Benjamim Rodrigues Silva, adotando-se as providências 

necessárias ao imediato cumprimento da presente ordem, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação). A 

citação e a intimação deverão ocorrer nos termos do artigo 183, § 1º do 

NCPC;

2) Decorrido o prazo, certifique o Sr. Gestor se o requerido cumpriu a 

determinação judicial; em caso negativo, intime-se o Autor para que 

requeira o que entender de direito;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81112 Nr: 579-53.2012.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

579-53.2012.811.0063, Protocolo 81112, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 3520-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBJSdS, RJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, GdSÚdS-GP, GdSÚdS-ÂE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, Sonia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis - 

OAB:3942

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3520-34.2016.811.0063, Protocolo 99834, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105570 Nr: 2702-48.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDIR, APWO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2702-48.2017.811.0063, Protocolo 105570, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90335 Nr: 2837-65.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH - OAB:OAB/MT 

17532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2837-65.2014.811.0063, Protocolo 90335, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 3730-56.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEAdA, AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Louzich da Silva - 

OAB:17532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3730-56.2014.811.0063, Protocolo 91183, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104414 Nr: 1744-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1744-62.2017.811.0063, Protocolo 104414, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104727 Nr: 1990-58.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JARdF, 

FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1990-58.2017.811.0063, Protocolo 104727, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105007 Nr: 2223-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JF, MAFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2223-55.2017.811.0063, Protocolo 105007, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105303 Nr: 2468-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JPADN, 

FADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2468-66.2017.811.0063, Protocolo 105303, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93929 Nr: 2583-58.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GCPdA, GGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2583-58.2015.811.0063, Protocolo 93929, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99075 Nr: 2868-17.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MCdSSdA, CFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2868-17.2016.811.0063, Protocolo 99075, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 3909-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FDSBM, 

FMJ, JVMDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3909-82.2017.811.0063, Protocolo 107000, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100571 Nr: 4147-38.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHHdSB, DAdSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4147-38.2016.811.0063, Protocolo 100571, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104126 Nr: 1518-57.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRMS, 

MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1518-57.2017.811.0063, Protocolo 104126, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89814 Nr: 2288-55.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2288-55.2014.811.0063, Protocolo 89814, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89806 Nr: 2280-78.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDS, CMDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 3.739

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos e Extingo o feito 

na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: 3.1 

Decretar a Perda do Poder Familiar de Andréia Fernandes da Silva, em 

relação à criança Alice Vitória da Silva, nos termos do art. 1.638, II do 

Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;3.2 

Constituir a relação de filiação adotiva entre a Requerente e a criança 

(sem prejuízo da filiação paterna), e via de consequência reconhecer 

Alice Vitória da Silva como filha de Cléia Maria dos Santos da Silva 

ostentando doravante, como grafia do nome: Alice Vitória dos Santos da 

Silva (informações às folhas 89; sendo avós maternos: Francisco dos 
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Santos e Deuselia Maria dos Santos, nos termos do art. 47 do ECA.3.3 

Considerando o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 163, § único), expeçam-se os seguintes 

mandados, após o trânsito em julgado da presente sentença: a)de 

cancelamento do registro de nascimento ; b) de inscrição de novo registro 

de nascimento, que versará sobre a nova filiação constituída. 3.4 Feito 

isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.3.5 

Consigne-se que embora, tenha constado na inicial o genitor João Firmino 

da Silva como Requerente, na verdade se trata de uma impropriedade, 

uma vez que, o mesmo é o pai biológico e registral da infante não havendo 

que se falar em adoção por parte dele. 3.6 Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 3.7 Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se 

os autos com as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93897 Nr: 2554-08.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPBC, NdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bussolaro - 

OAB:15.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio JoséAssis Filho - 

OAB:

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e 

Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para:a)confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de fornecer o 

suplemento alimentar Neocate, em favor da parte Autora 

J.P.B.C.;b)condenar o Estado de Mato Grosso, na obrigação de fornecer o 

suplemento alimentar Neocate, em favor da parte Autora J.P.B.C. (já 

adimplida por meio de bloqueio judicial);c)condenar o Estado de Mato 

Grosso, a pagar a titulo de honorários advocatícios o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do artigo 82 do CPC;d)deixar de submeter o 

presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do 

CPC;e)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;f)Intimem-se. Cumpra-se.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 30587 Nr: 6793-46.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Muller de Abreu Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduarti Matos Carrijo Fraga - 

OAB:4574/MT, Luis Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098, 

Mirian Marclay Volpato Lemos Melo - OAB:8733-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller de Abreu e 

Lima - OAB:6177

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 3210/2006 (CÓDIGO 30587) – Número original 

6793-46.2006.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010000-45.1997.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 22981 Nr: 964-92.2007.811.0057

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA FLÁVIA MEIRA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALOLI - OAB:

 Processo nº 964-92.2007.811.0057.

Código 22981.

Vistos etc.

 Tendo em vista a petição de fls. 120/121, expeça-se alvará em favor da 

executada para proceder o levantamento do valor depositado às fls. 107, 

devidamente atualizado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2016.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 23499 Nr: 1482-82.2007.811.0057

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:4255/MT, ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, JANICLER JULIANA 

SGUAREZI - OAB:6679-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALOLI - OAB:

 Processo nº 1482-82.2007.811.0057.

Código 23499.

Vistos etc.

 Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes (fls. 150/151), bem 

como a petição de fls. 161/162, expeça-se alvará em favor da executada 

para proceder o levantamento do valor penhorado nos autos em apenso 

sob nº 2021-14.2008.811.0057, código 25912, devidamente atualizado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2016.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 113848 Nr: 978-46.2016.811.0062

 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): Rafael Henrique Nogueira, Gilberto Aparecido 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em razão da participação do magistrado titular deste Juizado 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 23/03/18 resta prejudicada.

 Assim sendo, redesigno a presente para 24.04.2018 às 15:30 horas.
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Dê-se ciência ao Ministério Público e aos presentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127250 Nr: 1453-31.2018.811.0062

 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): Camila Brajer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) Dr(a). Vinicius Kenji Tanaka, OAB/MT 20.773, da 

audiência preliminar designada para o dia 02.05.2018 às 14:00h, 

processo: 127250, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121564 Nr: 2639-26.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rosa de Arruda Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco de 

Oliveira Júnior - OAB:OAB/MT 13.555

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 78, da 

Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 03.05.2018, às 14:00 horas.

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121835 Nr: 2908-65.2017.811.0062

 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: Rafael Zancanaro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bittar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Guia da Siva 

Miranda - OAB:19720

 Visto.

 DEFIRO a cota do Ministério Público, cumpra-se na forma requerida.

DESIGNO sessão de mediação a ser realizada no dia 19.04.2018, às 

14h30min no gabinete deste magistrado.

 INTIMEM-SE as partes.

Dê ciência ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112022 Nr: 5570-70.2015.811.0062

 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): Elza Josetti Manosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE BATISTA 

MELO COSTA, para devolução dos autos nº 5570-70.2015.811.0062, 

Protocolo 112022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126308 Nr: 524-95.2018.811.0062

 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): Rafaela Mayumi Yamasaki, Stela Zamaro 

Yamasaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Espirito Santo 

Brandolini - OAB:MT 6746

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). João Luiz do Espírito Santo 

Brandolini, OAB/MT 6746 e advogado(a) da vítima Dra. Deise Cristina 

Sanabria Carvalho Alves, OAB/MT 19151, da audiência de continuidade de 

preliminar(no primeiro andar, sala do Juiz Leigo), designada para o dia 

03.05.2018 às 08:00h, processo: 126308, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124742 Nr: 5706-96.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24033/0, Bruno França Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.154

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) Dr(a). Amanda Rios Mariano Cardoso Alvares, OAB/MT 

24.033, da audiência preliminar designada para o dia 09.05.2018 às 

08:30h, processo: 124742, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126364 Nr: 579-46.2018.811.0062

 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): Vanda Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Mari Minuzzo de 

Moraes - OAB:MT 24.356

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). Paula Mari Minuzzo de Moraes, 

OAB/MT 24.356 e advogado(a) da vítima Dr. Vinicius Yule Pardi, OAB/MT 

23.293, da audiência de continuidade de preliminar designada para o dia 

03.05.2018 às 10:00h, processo: 126364, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora Patrícia Ceni, Juíza de Direito designada 

para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal , no dia 01 de abril de 2018 (domingo) das 

14h às 19h .

1- Cintia Demarchi O. Nascimento – Assessora Jurídica

2- Silvia Socorro de Moura - Assessora Jurídica

3- Maria Ângela Viñé – Gestora Judiciária

4- Carlos Daniel Souto - Técnico em Informática

5-Nilton Tavares Filgueira – Agente da Infância

6- Adahilton Tenório Neto - Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 01 de abril de 2018.Patrícia CeniJuíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21307 Nr: 1170-89.2011.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Orlette Ltda. ME, Eunice Cristina 

Ribas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:RO 309-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 1170-89.2011.811.0082, Protocolo 21307, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000636-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA KREFTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/05/2018, Hora: 09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022661-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL JM DE ARMARINHOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação de 

tutela. Aguarde-se, em secretaria, a resolução do conflito de competência. 

Caso seja reconhecida a competência deste juízo, designe-se audiência 

de conciliação e cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009.Caso designado o juízo suscitado, encaminhem-se os autos 

com urgência. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425016 Nr: 7231-77.2009.811.0003

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPAB, ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 7231-77.2009.811.0003, Protocolo 

425016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428356 Nr: 10521-03.2009.811.0003

 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: MURILLO HIPOLITO LOPES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

379,56 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800982 Nr: 14752-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTA DOS SANTOS & SANTOS LTDA, 

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, VALDETE PIMENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

339,39 e Taxa Judiciária no valor R$ 160,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817651 Nr: 2093-85.2016.811.0003

 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: CLAUDINEI SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

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

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720120 Nr: 1165-42.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA CETOLIN FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746124 Nr: 5646-14.2014.811.0003

 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: VANDERLEY SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735531 Nr: 15075-39.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo para o pagamento das custas processuais 

referente à Certidão de folhas nº 125, conforme Certidão de Publicação de 

Expediente de folhas nº 126, sem manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 14506-63.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIZ DE CAMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

211,10 e Taxa Judiciária no valor R$ 649,70 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 308,10 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 
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certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706892 Nr: 1629-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUELE GIOVANNINI - 

OAB:MT/11822, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSÉ ROBERTO CURSO 

GARCIA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

356,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 123,90 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 164,75 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732318 Nr: 12552-54.2013.811.0003

 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: JOSE SANTOS LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13.066 OAB/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

443,68 e Taxa Judiciária no valor R$ 555,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707533 Nr: 2316-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO IRAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

378,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795730 Nr: 12700-94.2015.811.0003

 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: RODRIGO FARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, GILMAR MARTINS DIAS - OAB:19875/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757816 Nr: 12021-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

339,56 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39054 Nr: 994-67.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAM DIST. DE INSUMOS AGR. SUL AMERICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBARI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

534,30 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 1.745,40 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 

12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por 

meio de petição, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007790-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007790-36/2017 Ação: Anulatória c/c Indenização e Repetição de 

Indébito Autor: Fortunato Gomes. Réu: Banco Daycoval S/A. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (fl.104 – correspondência ID 11974681), hei 

por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 

2018, às 11:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Roo-MT., 26 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009722-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA VILELA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010254-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007544-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ABREU DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009697-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FARIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/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(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712903 Nr: 7988-66.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA DA SILVA THEODORO, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:115762/SP, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Intimação Da Advogada ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA, para no 

prazo de vinte e quatro horas, devolver os autos, sob pena de perder o 

direito de vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de 

metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763307 Nr: 15041-30.2014.811.0003

 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: LORENA SILVESTRE LACERDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG - LTDA, 

APARECIDA FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ADRIAN CAROLINE FIALHO LOBO - OAB:14896-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Vistos, etc... LORENA SILVESTRE 

LACERDA BARBOSA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG 

E APARECIDA FREITAS DOS SANTOS, com qualificação os autos e, após 

devidamente processado. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada nestes autos proposta LORENA SILVESTRE LACERDA 

BARBOSA em desfavor de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG E 

APARECIDA FREITAS DOS SANTOS, com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas. As partes 

presentes saem devidamente intimadas. Considerando que as partes 

desistiram do prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lavinya Dias Vasto, estagiária 

do Gabinete do MM Juiz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Luiz Antonio Sari

Juiz de Direito

Autora: Advogada:

 Sra. Lorena S. Lacerda Barbosa. Dra. Adrian C. Fialho Lobo.

 Ré: Advogada:

Sra. Aparecida F. dos Santos. Dra. Elizete R. Gerino.

Réu- Representante: Advogado:

Sra. Claudiéia R. de Almeida. Dr. Fausto D. Claro Júnior.

 Advogada:

 Dra. Lorena de O. F. Nates.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 350021 Nr: 5214-10.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEDRO DA SILVA, JOSE DE SOUZA 

SANTOS, NELSON SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A, LUIZ 

ANTONIO GENTIL MOREIRA, JOSE HOMERO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5214-10.2005.811.0003 – Código 350021

AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ORLANDO PEDRO DA SILVA e JOSE DE SOUZA SANTOS 

e NELSON SOUZA SANTOS

EXECUTADO(A, S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF e LUIZ ANTONIO GENTIL MOREIRA e 

JOSE HOMERO MOREIRA

INTIMANDO(A, S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 61.104.824/0001-04, 

estabelecida em São Paulo - SP, representada por seu Diretor LUIS 

ANTONIO GENTIL MOREIRA, CPF: 846.122.828-68 e JOSÉ HOMERO 

MOREIRA, CPF: 026.665.028-72.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/06/2005

VALOR DO DÉBITO: R$ 139.030,75

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(em) embargos.

BEM(S) PENHORADO(S): 25 % (vinte e cinco por centro) de um imóvel 

localizado na Avenida Rui Barbosa, 1859, Quadra 18, Lote 01, Bairro 

Centro, da matrícula nº. 45.755 do RGI local.

Eu, Técnico Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805308 Nr: 16401-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO VASCONCELOS LAVIGNE 

- OAB:115265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO os “Embargos à Execução” promovidos 

por WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado em desfavor de JOÃO DA SILVA ANDRADE, com qualificação nos 

autos, e o faço com amparo nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I e 

VI, do Código de Processo Civil.Custas pela embargada.Transitada em 

julgada, o que deve ser certificado, façam as anotações de estilo, e, após 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março 
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de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708956 Nr: 3849-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HM WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON RIBEIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:138203/SP, MONICA PUGA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:140.986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER 

CONTINI - OAB:13.894

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.287/289).Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Por fim, defiro o 

levantamento dos valores penhorados à (fl.285), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente 

alvará judicial.Cumprida a determinação supra, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, após 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807422 Nr: 17150-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO DE MATTOS, DAIANE LAILA 

PAIXÃO BARROS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” promovida por BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, em desfavor de PAULO RODRIGO DE MATTOS e 

DAIANE LAILA PAIXÃO BARROS MATTOS, com qualificação nos autos, e 

o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo 

Civil; e, via de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do mesmo Código.Custas pela parte exequente. 

Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ.Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o ,  a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 27 de março de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372387 Nr: 825-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 825-45.2006

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Bayer Cropscience Ltda.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Representante: Leila Garcia.

Vistos etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.286/292), hei por bem em acolher 

a pretensão do exequente, com fulcro no artigo 860 do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Após, intime-se a inventariante da penhora, com fulcro no artigo 841 do 

CPC.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao exequente para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775607 Nr: 4483-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, CELSO 

ANTONIO DE SOUZA, DELZA FRANCISCA BARROS DE SOUZA, JOÃO 

BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.58/112).Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Por fim, defiro o 

pedido de suspensão do feito até 27/12/2018, em consonância com o 

disposto no artigo 10º da Lei nº 13.340/2016 (fl.117; fl.121).Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401961 Nr: 15482-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PROCOPIO DE ALMEIDA, LIVINA APARECIDA DE 

ALMEIDA

 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: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3449/MT

 “Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o processo, promovido por JOSÉ 

PROCÓPIO DE ALMEIDA E LIVINA APARECIDA DE ALMEIDA, em desfavor 

de BANCO SISTEMA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S.A.), com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário.Sem custas.Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.” Na parte que não foi objeto 

da correção, permanece a decisão como lançada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769704 Nr: 2040-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE FATIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2040-41.2015

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Elisangela de Fátima Santos.

Executada: Oi S.A.

 Vistos, etc...

ELISANGELA DE FÁTIMA SANTOS, via seu bastante procurador, na ação 

de ‘Execução de Sentença’, que move em desfavor de OI S.A., 

devidamente qualificada, ingressou nos autos com o petitório de 

(fls.223/225), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a intempestiva impugnação à penhora apresentada pela 

executada às (fls.211/222), não verifico nenhum motivo plausível para 

acolhê-la, haja vista que reiteração da impugnação interposta 

anteriormente às (fls.95/144), ademais, é de conhecimento público e 

notório que fora encerrado o prazo de blindagem da executada, ante a 

homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro – RJ.

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação à penhora de (fls.211/222), promovida por 

OI S.A., em desfavor de ELISANGELA DE FÁTIMA SANTOS, todos com 

qualificação nos autos.

 Deixo de condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.

Por fim, determino o imediato cumprimento dos demais termos da decisão 

de (fl.199), expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438730 Nr: 7397-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.121/123), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requerer o que de direito, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.65/67), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requerer o que de direito, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436871 Nr: 5539-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, ALFREDO MOIA 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA LARA MENDES PAES, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.215/219), promovidas por KARLA LARA MENDES PAES, em desfavor 

de ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, todos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737402 Nr: 265-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE 

SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Ante o exposto e com fulcro no artigo 774, inciso V e parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil, hei por bem em aplicar a multa, fixando-a 

em (10%) dez por cento sobre o valor atualizado do débito em 

execução.Neste sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO. 

EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. BENS NÃO ENCONTRADOS DOS 

DEVEDORES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA 

INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE MULTA. 

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 652, § 3º, DO CPC. RECURSO 

PROVIDO. Não solvido o débito e nem encontrados ou apresentados bens 

dos devedores para penhora, lícita a intimação deste para apresentação, 

sob pena de sanção, nos termos do art. 652, § 3º, c.c. os arts. 600, inciso 

IV e 601, todos do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.382/06.” 

(TJ-SP – AI nº 2018411-72.2014.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 

Data de Julgamento: 25/02/2014, 31ª Câmara de Direito Privado) (Grifo 

nosso)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito 

atualizado.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707007 Nr: 1755-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLMEN TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1755-53.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Petrobrás Distribuidora S.A.

Executada: Rolmen Transportes Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.87), hei por bem em indeferir o 

pedido, pois, não foram encontrados veículos de propriedade da 

executada, conforme se observa no extrato em anexo.
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Ante o exposto, determino a intimação pessoal do representante legal da 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 849388 Nr: 11219-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - 

EPP, DOUGLAS AUGUSTO LEMOS, TIAGO COELHO DE ALMEIDA, SILVIA 

SOARES DE OLIVEIRA ALMEIDA, KLEBER HENRIQUE LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARLETTO - 

OAB:OAB/PR 41782, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB:OAB/PR 

35.659, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473, ROGER ZANCO - 

OAB:OAB/PR 70666, WELLINGTON LIMA - OAB:71.768/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11219-62.2016

Ação: Carta Precatória

Requerente: Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.

Requeridos: Rodolemos Logística e Transporte Ltda Epp e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.121), hei por bem em revogar 

as nomeações anteriores e nomear perito judicial o Sr. Marcelo Borges 

Nogueira, corretor de imóveis, com endereço nesta cidade, o qual deverá 

ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, CPC).

Os honorários do perito deverão ser rateados entre as partes, com fulcro 

no artigo 95 do Código de Processo Civil e, uma vez concordes com a 

proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias (artigo 95, §1º, 

CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos avaliatórios, intimando-se as partes.

Consigno ao senhor perito avaliador que deverá ser observado o disposto 

no artigo 872 do Código de Processo Civil.

Prazo para entrega do laudo é de (30) trinta dias (artigo 465, CPC) e, 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449829 Nr: 5009-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A RIBEIRO PUBLICIDADE - ME, PEDRO 

ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5009-68.2011

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: P A Ribeiro Publicidade Me e Pedro Alves Ribeiro.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte executada 

não fora citada até a presente data e, o exequente, por sua vez, 

apresenta pedidos totalmente aleatórios a real situação processual 

(fl.163), assim, hei por bem em determinar a intimação pessoal da parte 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443224 Nr: 11892-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE DE CAMPOS ALBERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 

OAB:122626-SP, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11892-65.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Luciane de Campos Alberico.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a executada não fora 

citada até a presente data e o exequente, por sua vez, permanece inerte 

ou apresenta pedidos totalmente aleatórios a real situação processual, 

assim, hei por bem em determinar a intimação pessoal da parte exequente, 

na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768847 Nr: 1640-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1640-27.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Bunge Alimentos S.A.

Executado: Luciano Polimeno.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.144/148, item I), 

hei por bem em deferir os pedidos, com fulcro nos artigos 835, inciso V e 

845, §2º, ambos do Código de Processo Civil, expedindo-se termo de 

penhora nos autos, intimando-se o executado, bem como, carta precatória 

de penhora, avaliação, intimação e alienação, devendo ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do mesmo códex.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (120) cento e vinte dias 

(artigo 261 Código de Processo Civil).

No mesmo diapasão, defiro a expedição de ofício ao INDEA/MT (fl.145, item 

II), para que no prazo de (10) dez dias, informe este juízo sobre a 

existência de rebanhos e bubalinos registrados em nome do executado e, 

ainda, as características dos animais, estado de conservação e a atual 

localização dos mesmos.

Quanto ao requerimento de (fl.145, item III), não verifico como possa 

acolhê-lo, haja vista que mencionado veículo pertence a terceiro estranho 

à lide, conforme se verifica pelo extrato em anexo, assim, indefiro.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710022 Nr: 4970-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR GONÇALVES DE SOUZA - ME, ANÍSIO 

RODRIGO GOMES, DALMIR GONCALVES DE SOUZA, MARIA APARECIDA 

GONCALVES GOMES, CLEIA NATTES DO NASCIMENTO

 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: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4970-37.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Dalmir Gonçalves de Souza Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.176/177), hei por bem em deferir 

os pedidos, expedindo-se mandados e cartas precatórias de citação, com 

prazo de (45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 2229-15.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCO SEVERINO, CENTRO DE 

TREINAMENTO AGROPASTORIL DE RO, AFRANIO SANTANA DE 

OLIVEIRA, JOSE ROBERTO MENDONÇA, OSVALDO PELEGRINO 

MARTINELLI, ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, MANOEL DA 

COSTA MARTINS, ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, MORIO JOUTI, 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2229-15.1998

Ação: Execução

 Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Jairo Franco Severino e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do requerimento formulado pelo senhor Oficial de 

Justiça à (fl.279), hei por bem em deferir o pedido, concedendo o prazo de 

(30) trinta dias para conclusão das avaliações.

Proceda-se a intimação do Sr. Oficial e da Gestora da Central de 

Mandados dos termos desta decisão.

Vindo aos autos o laudo de avaliação, dê-se vista às partes para 

manifestação em (10) dez dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736663 Nr: 15955-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO PEREIRA DE SÁ SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA

 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

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417935 Nr: 370-75.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, JOAO 

ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT, MARYANA SANTANA RINALDI - 

OAB:18.351-E, PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - 

OAB:17297/O, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 370-75.2009

Ação: Declaratória de Nulidade

Autor: Rodolfo Sampaio Martins de Faria.

Réu: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.335) e considerando que os 

presentes autos são findos, hei por bem em determinar que o feito 

aguarde o transcurso do prazo consignado no artigo 98, §3º do Código de 

Processo Civil, no arquivo.
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Todavia, há de ser observado que a exequibilidade ficará suspensa pelo 

período de (5) cinco anos, desde que permaneçam os motivos que 

impuseram à concessão da isenção - não haja mudança na situação 

patrimonial -, o que após a dívida restará prescrita (art.98, §3º, CPC).

Por fim, façam as anotações necessárias e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441216 Nr: 9885-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZIA PEREIRA ALMEIDA, HELI SOARES 

DA SILVA JUNIOR, KESSIA KAROLINE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9885-03.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Carlos Roberto Gonçalo de Lira.

Executados: Tomazia Pereira Almeida e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.326/328), hei por bem em 

determinar a intimação da parte executada, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre o pedido de 

adjudicação dos imóveis penhorados (fls.260/261), nos termos do artigo 

876 do Código de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733849 Nr: 13750-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS AUGUSTO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/ MT 

15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13750-29.2013

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: José Carlos Augusto Serra.

Executado: Banco J Safra S.A.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.247), hei por bem em determinar a intimação 

da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(10) dez dias, informe quais são os meios expropriatórios a que pretende 

dar seguimento na execução.

Vindo aos autos, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 282669 Nr: 6163-73.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. G. DE ALMEIDA VETERINARIA - ME, 

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA, RUI BARBOSA GUTIERREZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384259 Nr: 12386-66.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SERGIO FAGUNDES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI CURSOS DE INFORMATICA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 12386-66.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Mario Sérgio Fagundes Cardoso.

Executada: Romazini Curso de Informática Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.138/154), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825778 Nr: 4959-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATAGLINI, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE MANOEL DA SILVA 

ABREU, LAMBERTO MARIO HENRY, ESPOLIO DE JOSE SCATOLIN, ELIO 

LINHARES, RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, MARIA VILMA SCATOLIN, 

ELIANA BEATRIZ SCATILON, EMERSON JOSE SCATOLIN, EUCLIDES 

BRAGATTO, IRACY ROSA OLINO SUARDI, ESPÓLIO DE SAMIR BADIN, 

JOSE MARCELO LIMA SOARES, ORLANDO PEREIRA, KATIA MARIA 

LOPES MARTINS MARTELLO, PEDRO FERNANDES DE SOUZA, MAURICIO 

AMARAL LOPES, ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE, KIYOKO ITO INOVE, 

ESPÓLIO DE JAIR SOARES, ARISTEIA SOARES DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

ADOLPHO CORTESE, THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE, DALVA 

LELIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 
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OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO SANTOS 

- OAB:OAB/PR24498, TERESA ARRUDA ALVIN WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 22.129-A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/MT 15.732-A

 D E C I D O:Pois bem, considerando os termos dos petitórios de 

(fls.579/589) e de (fls.590/592), bem como, analisando criteriosamente a 

descrição dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo expert (fls.572/574), 

entendo que o valor proposto não é exorbitante, mas sim justo e coerente 

com o trabalho que será desempenhado pelo profissional devidamente 

qualificado, assim, hei por bem em HOMOLOGAR a proposta de honorários 

de (fls.572/574), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.Neste 

sentido a jurisprudência assente que:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

HONORÁRIOS PERICIAIS PROPOSTOS E HOMOLOGADOS EM VALOR 

CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE 

FUNDAMENTO ROBUSTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO 

VALOR - PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO - HONORÁRIOS QUE 

REMUNERAM A PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS - AGRAVO DESPROVIDO.” 

(TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 10191290 PR 

1019129-0 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 

16/07/2013, 6ª Câmara Cível)Por fim, em consonância com a decisão 

superior de (fls.576/578), intime-se o executado, via seu bastante 

procurador, para efetuar o depósito dos honorários do senhor Perito junto 

à Conta Única, no prazo de (10) dez dias, sob pena de perda desta 

prova.Realizado o depósito, intime-se o perito judicial para que designe dia 

e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.Vindo aos 

autos o laudo pericial, determino à secretaria que cumpra os demais 

termos da decisão de (fls.544/verso).Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de março de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 81300 Nr: 16524-57.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISNEY OLIVER SIVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BELLINAT PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16524-57.1998

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Disney Oliver Sivieri.

Executado: Paulo Sérgio Bellinat Pereira.

Vistos, etc...

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 83662 Nr: 18929-66.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISNEY OLIVER SIVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BELLINAT PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 18929-66.1998

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Disney Oliver Sivieri.

Executado: Paulo Sérgio Bellinat Pereira.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fl.473; fl.486), hei por bem em 

indeferí-los, eis que tal medida se trata de diligência da parte e não do 

Poder Judiciário.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449350 Nr: 4529-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA, LAMBERTO MARIO HENRY, ALBERTO PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEIDE SOUZA GUIMARAES, BRASIL 

CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4529-90.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Materclin Clínica, Maternidade e Pronto Socorro S/c Ltda.

Executada: Zuleide Souza Guimarães.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.352) e das certidões de (fl.324; 

fl.342), hei por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à 

(fl.316) e (fl.337), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729187 Nr: 9904-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 9904-04.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Edina Maria de Freitas.

Executada: Bfb Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

Vistos, etc...

EDINA MARIA DE FREITAS, com qualificação nos autos, via seu bastante 
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procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., devidamente 

qualificado, ingressou com o petitório de (fls.207/208), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

EDINA MARIA DE FREITAS, em desfavor de BFB LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.206), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436545 Nr: 5213-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BAVARESCO, ESTHER DA SILVA BAVARESCO, 

RODRIGO KURZ ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 5213-49.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rodrigo Kurz Roggia.

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos, etc...

RODRIGO KURZ ROGGIA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, ingressou com o 

petitório de (fl.429) e, instado a se manifestar, o executado permaneceu 

inerte, conforme se observa da certidão de (fl.430), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

RODRIGO KURZ ROGGIA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores penhorados à (fl.425), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424569 Nr: 6728-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAINE DAIANE AQUINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 421/2009

Ação: Execução

Exequente: Lorraine Daiane Aquino de Lima.

Executado: Josafa Oliveira da Silva.

Vistos, etc...

LORRAINE DAIANE AQUINO DE LIMA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de JOSAFA 

OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado, tendo a parte exequente 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.65) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por LORRAINE DAIANE AQUINO 

DE LIMA, em desfavor de JOSAFA OLIVEIRA DA SILVA, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 444270 Nr: 12939-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 12939-74.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Executada: Maria Aparecida Alves Correa.

Vistos, etc...

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, já qualificada, via 
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seu bastante procurador, na presente ação que moveu em desfavor de 

MARIA APARECIDA ALVES CORREA, devidamente qualificada, ingressou 

nos autos com o petitório de (fl.138), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que a 

exequente renunciou ao direito de receber seu crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de 

MARIA APARECIDA ALVES CORREA, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso IV do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711818 Nr: 6849-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6849-79.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executado: Natalício Aparecido Gasques Suares.

Vistos, etc...

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação de “Execução de Sentença” 

em desfavor de NATALÍCIO APARECIDO GASQUES SUARES, devidamente 

qualificado e após seu processamento, apresentaram manifestação às 

(fls.124/verso), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA, em desfavor de NATALÍCIO APARECIDO GASQUES 

SUARES.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 298206 Nr: 1086-15.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITIRO UMEKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:OAB/MT7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 1086-15.2003

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequentes: Impacto Com. e Serv. Urbanos e Rurais Ltda Me e Outro.

Executado: Keitiro Umekawa.

Vistos, etc...

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA ME E JEAN 

CÁSSIO RODRIGUES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução por Título Extrajudicial” que move em 

desfavor de KEITIRO UMEKAWA, devidamente qualificado, após seu 

processamento sobreveio a certidão de (fl.227), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.227) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA ME E JEAN 

CÁSSIO RODRIGUES, em desfavor de KEITIRO UMEKAWA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419097 Nr: 1475-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1475-87.2009

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Therezinha Sobral Kulevicz.

Embargado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Embargos à Execução’ que lhe moveu 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, postulou às (fls.438/verso), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 
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Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788292 Nr: 9544-98.2015.811.0003

 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: JAIME BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9544-98.2015

Ação: Indenização

Autor: Jaime Bavaresco.

Ré: Oi S.A.

Vistos, etc...

JAIME BAVARESCO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização’ que moveu em desfavor de OI S.A., 

postulou às (fls.98/100), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779940 Nr: 6181-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, SAMUEL SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6181-06.2015

Ação: Despejo c/c Cobrança

Autores: Joana Souza Santos e Samuel Souza Braga.

Ré: Montak Indústria e Comércio Ltda Epp.

Vistos, etc...

JOANA SOUZA SANTOS E SAMUEL SOUZA BRAGA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na ação de ‘Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis’ que moveu em desfavor de MONTAK INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA EPP, postulou às (fls.222/225), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44269 Nr: 2374-42.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO 

FIGUEIRA BALBINO, LUCIA MARIA DA S. BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2374-42.1996

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Santander Banespa S.A.

Executados: Velizy Automóveis Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.373), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700659 Nr: 8631-58.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8631-58.2011

Ação: Ordinária Condenatória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Trr Rio Vermelho Diesel Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.175), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo 

Civil, após conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737531 Nr: 368-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS, SUZANA LARA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 368-32.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ani Raissa Ferreira dos Santos.

Representante: Suzana Lara Santos.

Executado: Paulo Elizandro de Oliveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.167/168), hei por bem em 

deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, determino a 

expedição de mandado de constatação, devendo o senhor oficial de 

justiça diligenciar até a residência do executado e descrever todos os 

bens que guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778825 Nr: 5716-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL, SIRLEY ENEAS DE 

MORAIS RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5716-94.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Cesar Spinelli Ltda Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.136), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712767 Nr: 7849-17.2012.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7849-17.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réus: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Representante: Leila Garcia.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.132), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706698 Nr: 1429-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 306 de 569



BENO HISTER, IVONE HULLER HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1429-93.2012

Ação: Ordinária Condenatória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Indústria de Compensados I. H. Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.150), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403853 Nr: 17400-94.2007.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 17400-94.2007

Ação: Monitória

Autor: Banco Cnh Capital S.A.

Réu: Ivan Luiz Bertol.

 Vistos, etc...

BANCO CNH CAPITAL S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a ação “Monitória”, em desfavor de IVAN LUIZ 

BERTOL, devidamente qualificado, e, após seu processamento, aportaram 

as manifestações de (fls.274/276) e (fls.278/280), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que fora acostado o laudo pericial e 

documentos às (fls.255/273) e, instadas a se manifestarem, as partes 

postularam às (fls.274/276) e (fls.278/280), entretanto, analisando 

detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os 

requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem 

em HOMOLOGAR o laudo de (fls.255/273), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sobre a questão, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao 

juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão 

para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da 

controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. 

Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo 

de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge 

Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

Por fim, intimem-se as partes, para que no prazo de (10) dez dias, 

informem se ainda possuem interesse na produção de provas.

Em caso negativo, determino à senhora Gestora que designe dia e horário 

para entrega de memoriais.

Determino ainda, que a senhora Gestora expeça o alvará atinente aos 

honorários periciais (fl.254).

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763661 Nr: 15204-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SQUARCINI VICCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 15204-10.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Monica Squarcini Vicco.

Executada: Oi S.A.

Vistos, etc...

MONICA SQUARCINI VICCO, já qualificado, via sua bastante procuradora, 

na presente ação que moveu em desfavor de OI S.A., devidamente 

qualificada, ingressou nos autos com o petitório de (fl.213), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que a 

exequente renunciou ao recebimento de seu crédito remanescente, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

MONICA SQUARCINI VICCO, em desfavor de OI S.A., com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso 

IV do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747665 Nr: 6537-35.2014.811.0003

 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: SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 (...).Por fim, intimem-se as partes, via seus procuradores, para ciência da 

perícia designada para o dia 07 de maio de 2018 às 09:00 horas, no 

endereço à Rua 03, Quadra 04, Lote 9C, Bairro Loteamento Chácaras Pica 

Pau (Recanto Toca da Coruja – ao Lado do Campo de Futebol da Chácara 

Comapa), nesta cidade.No mesmo sentido, determino a intimação da parte 
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ré, para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, entregue junto à 

secretaria os documentos originais do Contrato sob o nº 

102171117/192621908 de (fls.52/55) e (fl.57).Vindo aos autos o laudo 

pericial, cumpram os demais termos da decisão de 

( f l s . 1 0 4 / v e r s o ) . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de março de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810928 Nr: 18215-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

MICHELLI REESE HEIN, JOSE VITOR SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18215-13.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Réus: Rodo Feno Transportadora Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com “Embargos Declaratórios com 

Efeitos Infringentes” pelos fatos narrados no petitório de (fls.99/100v), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Analisando os fatos elencados pela embargante, verifica-se que assiste 

razão à parte, uma vez que há erro material na decisão de (fls.95/97), 

passível de correção.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os 

embargos ofertados por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, com qualificação nos autos e, via de consequência, retifico a decisão 

de (fls.95/97), passando a constar os seguintes termos:

 “Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE O MÉRITO, conferindo a PROCEDÊNCIA da presente ação 

de 'Busca e Apreensão' promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em 

desfavor de RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA-ME e MICHELLI 

REESE HEIMN, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do veículo Volvo/FH12 380 4x2, Renavam 00863759726. 

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do 

art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora 

autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos; (...).

 Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, prossiga-se no feito em 

relação aos demais bens descritos na exordial.”

 Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 1651-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1651-23.1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Jairo Dias Pereira e Ivane de Campos Melo Pereira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.315v) e da certidão de (fl.328), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados às 

(fls.310/verso), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

No mesmo diapasão, defiro o pedido de (fls.315v/316, item 2), com fulcro 

no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, expedindo-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação atinente ao imóvel pertencente 

à esta comarca e aos demais, cartas precatórias de penhora, avaliação, 

intimação e alienação, estas, por sua vez, com prazo de (100) cem dias 

para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 De outro lado, indefiro os pedidos de (fls.317/318v, alíneas ‘B’, ‘D’, ‘F’ e 

‘G’), haja vista que mencionados requerimentos configuram quebra de 

sigilo bancário e financeiro dos executados, não vislumbrando motivos 

preponderantes para acolhê-los.

Quanto ao pleito de (fl.317v, alínea ‘C’), defiro-o, expedindo-se ofício ao 

INDEA/MT, para que no prazo de (10) dez dias, informe sobre a existência 

de registros de propriedade e/ou produção de animais, vegetais, além de 

atividade madeireira ou piscicultora, indicando sua respectiva localização.

Por fim, postergo a apreciação do pedido de consulta via ‘Infojud’ ao 

cumprimento das diligências retro mencionadas.

 Cumpridas as determinações, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794634 Nr: 12214-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:OAB/MG 71.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Assim, pelo exposto, defiro o pedido formulado à (fl.101), com fulcro no 

artigo 835, inciso X do Código de Processo Civil, devendo a penhora recair 

sobre (10%) dez por cento do faturamento da executada até a satisfação 

integral do débito, conforme disposto no artigo 866, §1º do mesmo códex, 

depositando-se a importância na Conta Única deste Egrégio Tribunal de 
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Justiça.Ademais, nomeio administrador-depositário o representante legal 

da empresa executada, o qual deverá ser intimado pessoalmente, para 

mensalmente até o (15) décimo quinto dia do mês, prestar as contas do 

faturamento, com os respectivos balancetes mensais, com base no artigo 

866, §2º do CPC. Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o atual 

endereço da executada e de seu representante legal.Cumprida a 

d e t e r m i n a ç ã o  s u p r a ,  e x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402809 Nr: 16337-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16337-34.2007

Ação: Execução

 Exequente: Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda.

Executados: Espólio de Euclides Mosselin Garcia e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.243/244) e de (fls.248/249), 

hei por bem em determinar a intimação da parte executada, para que no 

prazo de (10) dez dias, comprove nos autos a atual situação do inventário 

do Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Cumprida a determinação supra, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744245 Nr: 4506-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO KOVOCA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4506-42.2014

Ação: Resolução Contratual

Autores: Samir Melhem Hamze e Outros.

Réu: Sérgio Kovoca Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.94), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760539 Nr: 13642-63.2014.811.0003

 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: MICHAEL DOS SANTOS CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13642-63.2014

Ação: Reparação por Danos Morais

 Autor: Michael dos Santos Cabral.

Ré: Tecelagem Avenida.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.33/39), hei por 

bem em deferir o pedido, concedendo ao autor as benesses da 

assistência judiciária gratuita, devendo ser observado o disposto no artigo 

98, §3º do Código de Processo Civil.

Façam as anotações devidas, após arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708590 Nr: 3453-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES, KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3453-94.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Xavier Lopes & Souza Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.274/275), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414098 Nr: 9765-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA MARILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINEZ LACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9765-28.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Marilda de Oliveira.

Executada: Rosangela Martinez Laco.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.98), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715412 Nr: 10686-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIEL SOARES DE QUEIROZ ME, GESIEL SOARES DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10686-45.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Gesiel Soares de Queiroz Me.

Representante: Gesiel Soares de Queiroz.

Executada: R. Color Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do ofício de (fl.209), determino à senhora 

Gestora que expeça ofício à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de MT – Sicredi Sul MT, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, 

proceda a transferência dos valores penhorados à (fl.182), com as 

devidas correções, para a Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, sob pena de aplicação de multa diária no importe de 

R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Consigno que o ofício deverá ser entregue via Oficial de Justiça.

Cumprida a determinação supra, proceda-se o necessário (fl.198).

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752455 Nr: 9010-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7295, RITA DE CÁSSIA C. DE VASCONCELOS - 

OAB:15.732-A MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/MT 

15.732-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9010-91.2014

Ação: Cumprimento de Sentença Coletiva

Exequente: Jairo Rodrigues Costa.

Executado: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Vistos, etc...

Considerando que as partes discordaram do cálculo confeccionado pela 

Contadora Judicial às (fls.402/412), conforme se observa das 

manifestações de (fls.448/449) e (fls.450/480) e, ainda, que o executado 

não cumpriu a obrigação até a presente data, haja vista que a apólice de 

seguro de (fl.133) não serve para garantia do crédito, hei por bem em 

determinar a intimação da parte executada, para que no prazo de (5) cinco 

dias, manifeste-se sobre o demonstrativo de (fls.460/480).

Ademais, certifique-se o decurso do prazo do executado para cumprir a 

obrigação.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818824 Nr: 2508-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação à Assistência Judiciária, 

promovida por ALAN SALVIANO DOS SANTOS, em desfavor de GILMAR 

OLIVEIRA DOS SANTOS, todos com qualificação nos autos. Condeno o 

impugnante ao pagamento das custas processuais deste incidente, 

isentando-o da verba honorária, por ser incabível à espécie. Transitada 

em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de março 

de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796472 Nr: 12959-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 
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de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

março de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430490 Nr: 12384-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12384-91.2009

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Júlio Cesar da Silva.

Executado: Champion Farmoquímico Ltda.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.353/verso), conforme se verifica às (fls.373/380; fls.381/382), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo, em consonância com a sentença de (fls.169/172) e 

o v. acórdão de (fls.256/260), decotando-se as importâncias depositadas 

à (fl.344) e (fl.379) e, em havendo saldo, deverá ser computada a multa e 

os honorários fixados na decisão de (fl.354).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740075 Nr: 2034-68.2014.811.0003

 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: CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2034-68.2014

Ação: Consignação em Pagamento

Autora: Celi de Fátima Lopes Maidana.

Réu: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.162), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo 

Civil, após conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 374376 Nr: 2763-75.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAKING OF EVENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA PIVA CLEMENTE, RENATA PEREIRA 

PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192, VALERIA PIVA CLEMENTE - 

OAB:10.482- MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2763-75.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Making Of Eventos Ltda Me.

Executados: Valéria Piva Clemente e Renata Pereira Pimentel.

Vistos, etc...

MAKING OF EVENTOS LTDA ME, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com “Ação de Execução de Sentença” em desfavor de 

VALÉRIA PIVA CLEMENTE E RENATA PEREIRA PIMENTEL, devidamente 

qualificados, e, após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo 

de (fls.397/399), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por MAKING OF EVENTOS 

LTDA ME, em desfavor de VALÉRIA PIVA CLEMENTE E RENATA PEREIRA 

PIMENTEL.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada (fl.398, item 8).

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727277 Nr: 8161-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, MOIZES 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TADEU RONDINA 
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MANDALITI - OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8161-56.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros.

Executados: Transportes Panorama Ltda e Outro.

Vistos, etc...

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL SWUISS RE 

CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.), com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com “Ação de Execução de Sentença” em 

desfavor de TRANSPORTES PANORAMA LTDA E MOIZÉS GOMES DA 

SILVA, devidamente qualificados, e, após seu processamento, sobreveio 

o petitório de acordo de (fls.326/327), pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL SWUISS RE CORPORATE SOLUTIONS 

BRASIL SEGUROS S.A.), em desfavor de TRANSPORTES PANORAMA 

LTDA E MOIZÉS GOMES DA SILVA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710425 Nr: 5391-27.2012.811.0003

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO ESTANDILAU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5391-27.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Réu: Marco Aurélio Estandislau da Silva.

 Vistos, etc...

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, na presente ação que move em desfavor de 

MARCO AURÉLIO ESTANDISLAU DA SILVA, devidamente qualificado, 

requereu a desistência da ação à (fl.109), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em 

desfavor de MARCO AURÉLIO ESTANDISLAU DA SILVA, com qualificação 

nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Façam as baixas devidas.

Nesta data fora realizada a baixa da restrição de (fl.63), via ‘RenaJud’.

Desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726479 Nr: 7414-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:OAB/MT11763, QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE APARECIDA GUIDIO - 

OAB:19.980/O, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7414-09.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Quênesse Dyogo do Carmo.

Executada: Salas Construtora e Imobiliária Ltda.

Vistos, etc...

QUÊNESSE DYOGO DO CARMO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, devidamente 

qualificada, após seu processamento sobreveio a certidão de (fl.194), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.194) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

QUÊNESSE DYOGO DO CARMO, em desfavor de SALAS CONSTRUTORA 

E IMOBILIÁRIA LTDA, ambos qualificados, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732401 Nr: 12622-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE JESUS CUSTODIO - 

OAB:MT/3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 12622-71.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Adalberto Lopes de Sousa.

Executada: Idelvanda Rodrigues de Moraes.

Vistos, etc...

ADALBERTO LOPES DE SOUSA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES, devidamente 

qualificada, ingressou com o petitório de (fls.118/119), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pelas partes é pertinente, uma vez que fora alcançado 

o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ADALBERTO LOPES DE SOUSA, em desfavor de IDELVANDA RODRIGUES 

DE MORAES, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial, 

mediante as cautelas de estilo.

Façam as baixas das penhoras, conforme requerido à (fl.118), 

expedindo-se o necessário.

 Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e após pagas as custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712719 Nr: 7799-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIJUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRACEL BRASIL CORRETORA E 

AGRNEGÓCIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLI PINTO DA SILVA - 

OAB:20260/PR, JORGE WADIH TAHECH - OAB:15823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto a juntada da Carta Precatória de fls. 

100/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730208 Nr: 10800-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOFES DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 87, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735392 Nr: 14981-91.2013.811.0003

 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: NAGIA ZAHER DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM - OAB:17010

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte requerida, para 

manifestar no prazo legal, quanto ao petitório de fls. 132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415452 Nr: 11124-13.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BESERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto ao petitório de fls. 328/329.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415785 Nr: 11474-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ESPÓLIO DE 

ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAQUEL DE FARIA 

GIANELLI, para devolução dos autos nº 11474-98.2008.811.0003, 

Protocolo 415785, 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.: 352307 Nr: 7399-21.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAQUEL DE FARIA 

GIANELLI, para devolução dos autos nº 7399-21.2005.811.0003, Protocolo 

352307, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735277 Nr: 14892-68.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA ROSA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte requerida, para 
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manifestar no prazo legal, quanto ao petitório de fls. 203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718837 Nr: 14312-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA ALVES VALÉRIO, RINALDO DO AMARAL 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE ANDRADE 

MAZZETTO CRÓSIO - OAB:237.512 - OAB/S, MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:11813 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 54/2006 

CNGJ, impulsiono o feito para intimação do advogado da requerente, para 

no prazo legal, manifestar-se quanto ao petitório de fls. 247/253.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007500-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES ESTEVAM QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001563-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCA & GALDINO LTDA - EPP (RÉU)

GALDINO & CIA LTDA (RÉU)

MARIA TOMAZ FRANCA GALDINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

dos Embargos Monitórios de ID 12184272, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-40.2018.8.11.0003

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:

RAFAELLA LOPES GALLIASSI (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ODILON DE JESUS (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAIR DINIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

 

Intimação do Dr. Paula Luana Saggin Facioni de Lima, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do 

sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE NUNES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001311-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008717-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINO ANGELI NETO (RÉU)

JULIANA LUZIA GOMES (RÉU)

STEFANNY GOMES ANGELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1008717-02.2017.8.11.0003 AUTOR: JULIANO ARCOVERDE ANGELI RÉU: 

JULIANA LUZIA GOMES, DINO ANGELI NETO, STEFANNY GOMES ANGELI 

Vistos etc. Diante da ausência justificada desta magistrada na data para 

qual foi designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 25 

de abril de 2018, às 10h. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004684-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANCLEIA BISPO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

CREDBANK FOMENTO MERCANTIL LIMITADA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004684-03.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANCLEIA 

BISPO GONCALVES Parte Ré: RÉU: CREDBANK FOMENTO MERCANTIL 

LIMITADA - ME, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

Senhor(a): AUTOR: VANCLEIA BISPO GONCALVES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para que requeira o que entender de direito, 

face ao retorno dos autos da instância superior. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009036-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CORREIA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009036-67.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: RONAN ALVES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

SEBASTIAO CORREIA BARBOSA Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não foi citada até o presente momento, RECEBO o aditamento da 

exordial apresentado pelo demandante no ID 12428845, em conformidade 

com o disposto no art. 329 do CPC/15. Proceda a Secretaria à inclusão de 

THIAGO RODRIGUES BARBOSA no polo passivo da demanda, conforme 

postulado pela parte autora. CANCELO a audiência designada para o dia 

03.04.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 21 de junho de 2018, às 11h. 

Citem-se os requeridos, por meio de Oficial de Justiça, no endereço 

indicado no ID 12428845, informando a data da audiência ora designada e 

fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 10629906. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001890-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GEROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MEIRA CUNHA OAB - SP268533 (ADVOGADO)

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001890-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MOACIR GEROLIN 

REQUERIDO: GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Em tempo, 

compulsando o feito em exame, observo que se trata de Carta Precatória 

oriunda de autos de Execução de Alimentos, sendo aludida matéria de 

competência da Vara especializada de Família e Sucessões desta 

comarca. 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 UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA DESTA COMARCA, intimando-se o procurador do demandante 

acerca desta deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SIQUEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002187-45.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR Parte Ré: 

EXECUTADO: VANDA SIQUEIRA ALVES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CARLOS ALBERTO 

ALVES JUNIOR em desfavor de VANDA SIQUEIRA ALVES, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo com o 

artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “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”. Todavia, analisando-se os autos, percebe-se que não está 

comprovada a insuficiência de recursos da parte autora, ou seja, não 

foram satisfeitas as condições impostas pela legislação pertinente para a 

concessão da gratuidade postulada, bem como não houve o pagamento 

das custas judiciais. Vale ressaltar que o direito à assistência jurídica, na 

forma integral e gratuita, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição, é voltado aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

pois é fato que a Constituição não institucionalizou a indiscriminada 

isenção de pagamento dos serviços judiciários. In casu, verifico que a 

parte requerente não apresentou comprovante de rendimentos, 

declaração de Imposto de renda, ou qualquer outro documento capaz de 

conferir certeza quanto à alegada inviabilidade de pagamento das 

despesas em questão, revelando-se inócua nesse sentido a mera juntada 

de declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SIMPLES DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PEDIDO DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO 

- PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA – 

ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 4º da 

Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência 

econômica. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante 

divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, adiro ao 

entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da situação 

de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria 

Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de 

plano caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, 

assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. 3 - Não se 

vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não 

trazendo as razões do agravo regimental fatos capazes de infirmar a 

justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por 

decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não provimento do 

recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental conhecido e não 

provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de Instrumento, 

Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 260) 

Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis/MT, 02 de abril 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003612-44.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.316,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: LUCIANO MORAES DA SILVA 

Senhor(a): REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para se manifestar acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 

12332358, requerendo o que de direito no prazo de 05 dias.. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004684-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANCLEIA BISPO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

CREDBANK FOMENTO MERCANTIL LIMITADA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004684-03.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANCLEIA 

BISPO GONCALVES Parte Ré: RÉU: CREDBANK FOMENTO MERCANTIL 

LIMITADA - ME, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

Senhor(a): AUTOR: VANCLEIA BISPO GONCALVES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, para se manifestar acerca dos documentos ID 

12100829 (InfoJud) e 12273712 (BacenJud), no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001326-93.2017.8.11.0003

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:

BENEDITA NAVES REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001326-93.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 17.499,63; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BENEDITA 

NAVES REZENDE O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008284-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1008284-95.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALCIONE LIMA RAMOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 8222-44.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA, COSMO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, IRACY ANTONIO DE SOUZA, 

JUBELINO VITALINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem. Impulsiono estes autos intimando o procurador da 

PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, nos bairros SÃO SEBASTIÃO, CENTRO E VILA CANAÃ. O 

pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, via Guia de diligências, a ser retirada 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.: 711322 Nr: 6328-37.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS SILVA - OAB:MT/10.574, LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064/O, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4575, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a retirar 

Carta Precatória, expedida à Comarca de Sorriso-MT, bem como, para que 

proceda com a devida distribuição naquela Comarca, comprovando nos 

autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a implantação do 

sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feito pelos 

patrocinadores das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710799 Nr: 5785-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AILTON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Vieira Martins da 

Silva Hister - OAB:15544/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para 

fins de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos, nos 

moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 809672 Nr: 17841-94.2015.811.0003

 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: ALDEIR RODRIGUES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718473 Nr: 13935-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SOARES LIMA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Diante do petitório retro noticiando o descumprimento do acordo 

entabulado às fls. 69/70, o qual, diga-se de passagem, sequer tinha sido 

homologado por este Juízo, confiro regular prosseguimento ao feito, 

determinando a parte exequente para juntar a planilha do cálculo 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do 

débito atualizado, em 10 (dez) dias.

 Após, com ou sem pagamento, vista à parte exequente para que requeira 

o que entender de direito em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819937 Nr: 2901-90.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDJ GUARUJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805426 Nr: 16449-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALETEIA VANESSA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL APRESENTADO 

NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo judicial e determinando o prosseguimento do processo na forma 

prevista em lei, forte no art. 702, § 8°, do CPC/15, nos seguintes valores: 

R$ 7508,45 (sete mil, quinhentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), 

R$ 6370,56 (seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis 

centavos) e R$ 6370,57 (seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e 

sete centavos), todos corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data 

do vencimento dos débitos, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, 

calculados desde a data da primeira apresentação de cada um à 

instituição financeira (26.03.2014, consoante aludidas datas dos versos 

das cártulas em comento).CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do artigo 85 do CPC/15....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 34675 Nr: 9429-78.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9429-78.1995

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Geomaq Tratorpeças Ltda.

Executada: Juceia Lira de Oliveira Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.333/334, item I), hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido, devendo ser intimada a executada, para que 

no prazo de (15) quinze dias, providencie o deslocamento do maquinário, 

sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos 

reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao pedido de fixação de multa indenizatória nos termos do artigo 

774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, momentaneamente, não 

verifico como possa atendê-la, pois, somente pode ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça aquele produzido pelo executado, o que 

não se verifica dos autos, deste modo, indefiro (fl.334, item II).

Por fim, indefiro o pedido de vista dos autos ao Ministério Público (fl.334, 

item III), por se tratar de diligência que cabe exclusivamente à parte 

interessada.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806689 Nr: 16949-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LARI PERFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16949-88.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Sérgio Lari Perfete.

Executada: Kmerhi Construtora e Incorporadora Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.166/171), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450518 Nr: 5698-15.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO VALERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376 A 

MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:MT/9.566

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida da r. Sentença de fls. 139/143, 

BEM COMO do Recurso de Apelação interposto às fls. 142/147, uma vez 

que as intimações anteriores saíram em nome de outra pessoa que não o 

da intimação exclusiva de fls. 148 (protocolado em 03/10/2017).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 8403-06.1999.811.0003

 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: MADEREIRA DAL BO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEIDA DE VARGAS E 

BERNARDES - OAB:135.811B OAB/SP, MAGDA MONTENEGRO - 

OAB:8.055 OAB/DF

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO os 

procuradores das partes para que, no prazo legal, manifestem-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face ao retorno dos autos do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707634 Nr: 2438-90.2012.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SEVERINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE 

TRASPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT9793

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 127/129, bem com, da certidão de fl. 130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707634 Nr: 2438-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SEVERINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE 

TRASPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT9793

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 127/129, bem com, da certidão de fl. 130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716076 Nr: 11432-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SOARES DE PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 206/208, bem com, da certidão de fl. 209.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716674 Nr: 12071-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514/SP, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE AS ARRUDA - 

OAB:13749/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 executada, da petição 

de fl. 337/341, bem com, da certidão de fl. 342.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405487 Nr: 1235-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e §único do Código de Processo Civil, 

nomeio 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815605 Nr: 1426-02.2016.811.0003

 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: WALDETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA FILIAL-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos e Examinados. Cuida-se de petição inicial de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde se 

pleiteia tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de proteção ao crédito. Da análise da exordial, 

entendo em termos a petição inicial, razão pela qual a recebo. Trata-se de 

pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora, para 

determinar que a parte ré providencie a retirada do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente à dívida que se discute 

nestes autos. Com efeito, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações dos cadastros de proteção ao crédito referentes a ela são 

medidas que se impõem, por pura precaução. Clara, pois, a plausibilidade 

do direito invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente 

pleito, haja vista a juntada dos documentos de fls. 19. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, pois caso seja mantida a restrição 

no nome da parte autora, inegáveis prejuízos podem ser causados ao seu 

nome, bem como ao desempenho normal de suas atividades. Arbitro, para 

o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos) reais. Determino a citação do réu, para 

responder, devendo constar do mandado que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001569-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001569-03.2018.8.11.0003 AUTOR: ROGERIO GONCALVES DA SILVA 

RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA em desfavor de BANCO 

DAYCOVAL S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que o requerido teria protestado seu nome 

indevidamente, em razão de um débito inexistente. Aduz que o 

apontamento sub judice se refere a um antigo contrato de alienação 

fiduciária celebrado com o banco requerido, em relação ao qual o 

demandante teria firmado acordo, devolvendo o bem alienado. Por conta 
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de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da tutela de urgência, a 

fim de determinar que o banco demandando exclua as restrições havidas 

em seu nome. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. 

Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome do autor pode estar protestado 

por um débito que pode constituir cobrança indevida, em razão da 

celebração de acordo e devolução do bem objeto do contrato. Vislumbro a 

probabilidade do direito vindicado pelo demandante, em razão do termo de 

acordo acostado ao ID 12106021, o qual demonstra que a propriedade do 

veículo – objeto da cédula de crédito bancária – foi consolidada em nome 

do banco demandado, tendo sido o veículo devolvido à instituição 

financeira, de modo que os apontamentos em questão parecem 

injustificados. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito 

ou registro de protesto, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil 

e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos 

termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a 

qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do quadro 

probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência 

para determinar a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos desta Comarca, a fim de que suspenda os efeitos do 

protesto sub judice, no valor de R$ 8.237,35 (oito mil, duzentos e trinta e 

sete reais e trinta e cinco centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 19 de junho de 

2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na 

sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no 

art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes 

de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001705-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001705-97.2018.8.11.0003 REQUERENTE: NEUZA LOPES DE SANTANA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS ajuizada por NEUZA 

LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA em desfavor de BANCO ITAU, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que o 

requerido teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por conta de tais 

fatos, requer a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 19 de junho de 

2018, às 10h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO OAB - SP164388 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001728-43.2018.8.11.0003 AUTOR: MORAES DE MENEZES & ARAUJO 

PEDROSO LTDA - ME RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por MORAES DE MENEZES & 

ARAÚJO PEDROSO LTDA ME em desfavor de BANCO PAN S.A (BANCO 

PANAMERICANO), ambos devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que pactuou um contrato de financiamento junto à 

Requerida, representado por uma Cédula de Crédito Bancário, para 

pagamento em 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 7.575,75 (sete mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) cada, 
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transferindo em alienação fiduciária o veículo descrito na exordial. Aduz 

que está sendo cobrada indevidamente pela parcela de nº 24/60, que teria 

vencimento para o dia 16/04/2017, a qual afirma se encontrar adimplida, e 

que também ficou impossibilitada de pagar a parcela de n. 32, com 

vencimento para o dia 16/12/2017, sob o argumento de que a requerida 

estaria recusando a fornecer a segunda via da fatura, pois postula o 

pagamento de todo o débito em atraso. Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado que a requerida se abstenha de proceder ao apontamento do 

seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha 

de promover a busca e apreensão do veículo dado em garantia. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Nota-se que a parcela de n. 24, com 

vencimento para 16.04.2017 (domingo), foi adimplida no primeiro dia útil 

subsequente, consoante comprovante de pagamento acostado ao ID 

12192099. Por outro lado, não obstante a alegação de que o banco 

demandado teria se recusado em emitir a segunda via do boleto, a parcela 

de n. 32, com vencimento para 16.12.2017, não se encontra adimplida, 

sendo descabida a pretensão de sua consignação, abstenção de inclusão 

nos cadastros de inadimplentes e/ou manutenção de posse do veículo em 

questão, em razão da evidente extemporaneidade. Consigne-se que os 

contratos com garantia de alienação fiduciária são regidos pelo Decreto 

Lei n. 911/69 e devem se submeter aos dispositivos nele estabelecidos, 

notadamente quanto à pontualidade no adimplemento das parcelas e 

eventual purgação da mora. Demais disso, consoante se vê no e-mail 

acostado ao ID 12192138, o boleto de ID 12192151, mencionado como 

“boleto de acordo”, parece constituir renegociação de eventual parcela em 

atraso, o qual, de igual modo, não parece se encontrar adimplido. Desse 

modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do 

contrato e alguns comprovantes de pagamento, é certo que não há 

elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido 

liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista 

que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem 

de melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 19 de junho de 2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001708-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001708-52.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GRAZIELE CARDOSO SILVA 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA DE ALTERAÇÃO 

DE CLÁUSULA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE 

ajuizada por GRAZIELE CARDOSO SILVA em desfavor de BANCO HONDA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em 

síntese, que realizou um empréstimo no dia 27/11/2015 junto ao banco 

demandado, no valor de R$ 8.464,68 (oito mil, quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos), exigíveis em 50 parcelas de R$ 

309,88 (trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos) cada. Aduz que 

não concorda com os juros e demais encargos cobrados, pois afirma que 

a taxa média de mercado na época da avença do contrato era de 1,96% 

ao mês. Sustenta que no contrato sub judice foi aplicada taxa de 2,69% ao 

mês, a qual afirma ser 40% maior que a taxa média. Por conta de tais 

fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de 

que seja autorizada a efetuar o depósito judicial das parcelas em atraso, 

bem como das parcelas vincendas no valor de R$ 267,11 (duzentos e 

sessenta e sete reais e onze centavos). Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia do contrato e demonstrativos de cálculo, é certo 

que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do 

pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, 

haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência 

dependem de melhor apuração. No caso em tela, não restou evidenciada a 

onerosidade excessiva alegada, de modo a justificar o depósito das 

parcelas vencidas e vincendas na forma pretendida, uma vez que as 

cláusulas do contrato entabulado entre as partes permanecem íntegras e 

obrigam ambos os contratantes, sendo descabida, portanto, a alteração 

unilateral das disposições contratuais quanto à forma e prazo de quitação 

do débito. Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O 

deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, 

carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e da 

verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos 

não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito 

à manutenção de sua posse sobre o veículo até julgamento final da ação. 

Além disso, não se evidencia a onerosidade excessiva propalada, modo a 

justificar a vedação da inscrição do nome da parte devedora em órgãos 

protetivos do crédito, especialmente quando a inadimplência não é negada. 

Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70069716306, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016). 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. 

PEDIDO DE DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E DE EMISSÃO DE 

BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTERIORES 

COM ELISÃO DA MORA. PREVISÃO DE DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES 
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DE AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE DEPÓSITOS DO MUTUÁRIO NÃO COMPROVADA. 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE 

FORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS. OFERTA DE PAGAMENTO SEM 

ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

RECUSA DE RECEBIMENTO PELO CREDOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 

DO CPC. PROBABILIDADE DOS DIREITOS POSTULADOS NA INICIAL. NÃO 

CONSTATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Considerando que a pretensão recursal visa o 

deferimento de antecipação de tutela indeferido pela decisão agravada no 

processo originário, para o provimento do recurso, com a concessão da 

medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário 

verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 2.1. Não se verifica probabilidade de direito na 

pretensão do agravante que visa, por ato unilateral, alterar as disposições 

contratuais quanto a forma e prazo de quitação do débito, de modo a 

impor, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente 

inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313 e 315 do Código Civil. 2.2. 

O pagamento de prestações de financiamento imobiliário mediante débito 

em conta corrente representa garantia de pagamento que influi 

diretamente na mensuração dos juros remuneratórios incidentes, em 

benefício do consumidor, além de evitar o dispêndio de valores 

operacionais para recebimento do montante por boleto bancário, o que 

possibilita redução dos custos do financiamento repassados ao 

contratante, de modo que não se verifica, de plano, qualquer nulidade 

nessa disposição contratual, que é lícita e usual em contratos da espécie, 

além de se tratar de circunstância preponderante na definição dos preços 

que envolvem o financiamento imobiliário. 3. Além da recusa do credor, a 

consignação em pagamento pressupõe que o pagamento seja efetivado 

dentro do prazo de vencimento, e em montante integral, não legitimando 

que o devedor, depois de ter incorrido em mora, deposite apenas o valor 

originalmente devido, de modo a ficar isento dos efeitos do seu 

inadimplemento. 3.1. Tratando-se de contrato de financiamento imobiliário 

gravado por alienação fiduciária em garantia, e tendo o recorrente 

incorrido em mora, a elisão da sua inadimplência pressupõe a purgação da 

mora, nos moldes do artigo 26, §1º, da Lei 9.514/1997, não bastando a 

consignação judicial do valor nominal das parcelas vencidas, sem 

qualquer acréscimo. 4. Também não se verifica prova mínima de recusa da 

instituição financeira em receber os valores inadimplidos pelo agravado, 

notadamente porque o banco recorrido enviou notificação ao agravante, 

alertando-o dos riscos do seu inadimplemento, e solicitando que 

comparecesse à sua agência para ?regularização do pagamento, ou 

formalização de acordo?. 5. Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido." (TJ-DF, Acórdão n.1066961, 07099157020178070000, 

Relator: ALFEU MACHADO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

13/12/2017, Publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

19 de junho de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002076-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRITTO ARAUJO (REQUERENTE)

ROBSON BRITTO ARAUJO (REQUERENTE)

JUNIOR BRITTO ARAUJO (REQUERENTE)

EDENILTO PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

MARLENE PEREIRA BRITTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002076-61.2018.8.11.0003 REQUERENTES: MARLENE PEREIRA BRITTO 

ARAUJO, JUNIOR BRITTO ARAUJO, EDENILTO PEREIRA ARAUJO, 

ROBSON BRITTO ARAUJO, ROSANGELA BRITTO ARAUJO Vistos etc. 

Compulsando o feito em exame, observo que se trata de pedido de alvará 

judicial, tendo sido o feito endereçado ao Juízo da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. 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 UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA DESTA COMARCA, intimando-se o 

procurador do demandante acerca desta deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001870-47.2018.8.11.0003 AUTOR: ILSE HEIN GARCIA RÉU: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada 

por ILSE HEIN GARCIA em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria perante a 

Previdência Social – INSS e que, tardiamente, tomara ciência de que 

estava sendo vítima de uma fraude com desconto periódico em sua 

aposentadoria, em razão de suposto empréstimo não contratado. Afirma 

que já foram descontadas 17 parcelas de R$ 200,66 (duzentos reais e 

sessenta e seis centavos), totalizando R$ 3.411,00 (três mil e 

quatrocentos e onze reais). Aduz que o valor do empréstimo 

supostamente contratado corresponde à importância de R$ 7.020,56 (sete 

mil e vinte reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao contrato n. 

115281120. Assevera que não assinou contrato para a obtenção do 

aludido empréstimo, que não recebeu algum valor que correspondesse ao 

empréstimo, nem autorizou ninguém a realizá-lo em seu nome. Por conta 

de tais fatos, pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a 

fim de que o banco demandado suspenda a cobrança/consignação do 

empréstimo sub judice. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 
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autos, os quais demonstram que o banco demandado estaria realizando, 

indevidamente, descontos mensais sobre o benefício de aposentadoria da 

parte autora, em razão de empréstimo que, ao que parece, não teria sido 

contratado pela demandante. O perigo de dano é evidente, diante dos 

prejuízos sofridos quando se tem debitado mensalmente de sua conta 

bancária (benefício de aposentadoria) um valor fixo, oriundo de uma 

cobrança indevida, prejudicando a própria subsistência da parte. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de realizar descontos 

no benefício de aposentadoria da parte autora, em relação ao empréstimo 

sub judice, referente ao contrato n. 115281120, até ulterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será 

revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 

e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 21 de 

junho de 2018, às 08h, para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001891-23.2018.8.11.0003 AUTOR: LUCIANO RODRIGUES RÉU: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LUCIANO RODRIGUES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que é cliente dos serviços bancários 

da requerida desde o ano de 2015, tendo firmado o contrato de 

financiamento/empréstimo n. 313189542, no valor total de R$ 20.000,00 

(vinte mil) reais a serem pagos em parcelas de R$ 1.399,02 (um mil 

trezentos e noventa e nove reais e dois centavos). Aduz que trabalhava 

numa empresa que oferecia a possibilidade de seus funcionários 

realizarem contratos de empréstimos consignados com a Requerida, de 

modo que o parcelamento fosse descontado diretamente da folha de 

pagamento dos funcionários, o que acontecia com o demandante. 

Sustenta que, no dia 10.10.2017, foi surpreendido com uma “baixa 

antecipada” – quitação – do financiamento que mantinha com a Requerida 

– Contrato n. 313189542, sem seu consentimento, o que levou a sua conta 

bancária a ficar negativa em R$ 19.761,54 (dezenove mil setecentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Alega que os dias se 

passaram sem qualquer solução para o imbróglio e que, no dia 17.10.17, 

deparou-se com nova movimentação desconhecida de “ESTORNO DE 

PARC. CONSIG 334639534”, no valor de R$ 30.645,80 (trinta mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Assevera que 

estão sendo descontadas de sua conta bancária, indevidamente, 48 

(quarenta e oito parcelas) no valor de R$ 1.108,77 (hum mil cento e oito 

reais e setenta e sete centavos) cada, que totalizam o valor de R$ 

53.220,96 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis 

centavos). Ressalta que, no fim do mês de novembro/2017, foi dispensado 

do emprego e que, na oportunidade da rescisão contratual, foi realizado 

desconto no valor de R$ 8.394,12 (oito mil trezentos e noventa e quatro 

reais e doze centavos), o qual teria sido repassado para a Requerida para 

quitar o saldo do contrato de financiamento/empréstimo n. 313189542, 

correspondente ao mesmo contrato que já havia sido quitado sem o 

consentimento do autor no dia 10.10.2017. Salienta, portanto, que houve 

desconto em duplicidade em sua conta bancária, para pagamento de 

débitos já quitados. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o 

deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a 

requerida suspenda imediatamente os descontos que tenham como origem 

o contrato n. 334639534, bem como a cobrança de quaisquer encargos do 

requerente decorrentes do não pagamento de parcelas oriundas do 

referido contrato. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela 

de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Não obstante haja no termo de rescisão 

contratual acostado ao ID 12324799 informação de que foi descontado do 

autor o valor de R$ 8.394,12 (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e 

doze centavos) para pagamento de empréstimo consignado, não há 

comprovação de que aludido desconto corresponderia à quitação do 

contrato em comento. Demais disso, não há nos autos comprovação de 

que os descontos realizados na conta bancária do autor correspondem ao 

mesmo contrato, de modo que se torna temerária a concessão da tutela de 

urgência postulada, in casu. Desse modo, não obstante a parte autora 

tenha trazido aos autos gravação dos áudios das chamadas telefônicas 

realizadas com o requerido, extratos da conta bancária e cópia do termo 

de rescisão contratual mencionado na exordial, é certo que não há 

elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido 

liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista 

que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem 

de melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam 

concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 21 de junho de 2018, às 08h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002065-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI BARBOSA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002065-32.2018.8.11.0003 AUTOR: DARCI BARBOSA VIEIRA RÉU: 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO 

LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE PARCELAS 

PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por DARCI BARBOSA VIEIRA em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VIRGILIO LANÇAMENTOS DE 

IMÓVEIS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. O autor alega, 

em síntese, que firmou com as demandadas um contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, registrado sob n. 1161/2014, em 17/12/2014, 

tendo por objeto a aquisição do imóvel residencial descrito na exordial. 

Aduz que, no contrato firmado, a parte requerida estipulou a entrega da 

infraestrutura para a data de 07/09/2016, não cumprindo com tal 

obrigação, motivo pelo qual pleiteia a rescisão contratual. Por conta de tais 

fatos, pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, quais sejam, o contrato de compra e 

venda, demonstrativos de pagamentos, matéria jornalística e fotografias. 

Nota-se que a parte requerida havia se comprometido em realizar a 

entrega do loteamento em setembro de 2016, haja vista que, conforme 

previsão contratual, as diretrizes de execução de obras de infraestrutura 

teriam término em 07/09/2016. Contudo, ao que parece, até o presente 

momento a obra não foi entregue e a parte autora continua arcando com 

os pagamentos das parcelas, sem que haja previsão para a entrega do 

lote, estando na iminência de ter seu nome negativado em razão das 

parcelas vincendas, de modo que pleiteia a rescisão contratual. O perigo 

de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome 

inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à 

sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a 

tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de 

Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, abstenha-se de inscrever o nome da parte autora junto 

aos órgãos de proteção ao crédito - SCPC/SERASA, em relação ao 

contrato sub judice, suspendendo as cobranças das parcelas, sob pena 

de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 21 de junho de 2018, às 10h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000170-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELY CAROLINE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000170-36.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ADRIELY CAROLINE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em desfavor 

de ADRIELY CAROLINE DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Noticia 

a exordial que o autor concedeu à ré um financiamento, tendo por objeto o 

veículo descrito na inicial. Contudo, relata que a requerida se tornou 

inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz 

destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, 

clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da 

integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à 

inicial, veio a documentação pertinente. Por meio da decisão de ID 

11347867, foi alterado de ofício o valor atribuído à causa em exame e 

determinado que a parte autora recolhesse as custas processuais 

remanescentes em decorrência dessa alteração, o que foi devidamente 

cumprido no ID 11651767. É o breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 11322018), bem como a 

notificação da mora (ID 11322099). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005613-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005613-02.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEVAILSON PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizado por 

DEVAILSON PEREIRA DE SOUZA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, CARLOS NATALIEL WANZELLER, CARLOS ROBERTO COSTA e 

JAMES MATTHEW MERRILL, com base na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Por meio da decisão de ID 

9578325, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de acostar aos autos os documentos essenciais, quais sejam, 

boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das contas, bem 

como os extratos bancários do período mencionado, para demonstrar se 

houve ou não recebimento de valores pela executada. Por meio da petição 

de ID 9937547, a parte autora acostou extratos bancários e reiterou o 

pedido cautelar de exibição de documentos. Alternativamente, postulou a 

suspensão do feito para acostar boletos e comprovantes de pagamento 

de aquisição das contas. Não obstante os pedidos formulados pelo 

demandante, os documentos pertinentes deverão ser trazidos aos autos 

no prazo estabelecido no art. 510 do CPC/15, obedecendo ao 

procedimento de liquidação de sentença, em conformidade com as 

determinações que serão proferidas a seguir. Pois bem. A sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre 

outras questões, estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do 

Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se 

processará por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, 

que é o recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso 

I, parte final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004559-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ MENDES MARREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004559-98.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA CRUZ MENDES 

MARREIROS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos etc. Trata-se 

de pedido de Liquidação de Sentença ajuizado por MARIA DA CRUZ 

MENDES MARREIROS em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

CARLOS NATALIEL WANZELLER e JAMES MATTHEW MERRILL, com base 

n a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n a  A ç ã o  C i v i l  P ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Por meio da decisão de ID 9572679, foi 

determinado que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de acostar 

aos autos os documentos essenciais, quais sejam, boletos e 

comprovantes de pagamento para aquisição das contas, bem como os 

extratos bancários do período mencionado, para demonstrar se houve ou 

não recebimento de valores pela executada. Por meio da petição de ID 

9621217, a parte autora informou que a demandada apresentará 

documentos suficientes a afirmar o negócio jurídico realizado entre as 

partes no decorrer da demanda, o que já teria ocorrido autos distintos, 

postulando o prosseguimento do feito na forma do art. 524, §§ 4º e 5º, do 

CPC/15. Não obstante os pedidos formulados pelo demandante, os 

documentos pertinentes deverão ser trazidos aos autos no prazo 

estabelecido no art. 510 do CPC/15, obedecendo ao procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as 

determinações que serão proferidas a seguir. Pois bem. A sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre 

outras questões, estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do 

Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 
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a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p. 880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se 

processará por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, 

que é o recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso 

I, parte final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001722-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BORBA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001722-36.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO BORBA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em desfavor de MARCIO BORBA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos. Noticia a exordial que o autor concedeu ao réu um 

financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 

suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual (ID 12183367), bem como a notificação da mora (ID 12183384). 

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o caso é de se 

deferir liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do bem 

supramencionado. Assim, presentes os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, tendo em vista a demonstração da mora, 

conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos 

vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, 

autorizando que o veículo fique em depósito com pessoa a ser indicada 

pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o Requerente ou quem o 

mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel 

do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, 

cite-se a parte ré para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004), bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a 

requisição de força policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, 

§2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001744-94.2018.8.11.0003

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:

ANDRE LUIZ TAPARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001744-94.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: ANDRE LUIZ TAPARO Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A. em desfavor de ANDRE LUIZ TAPARO, ambos qualificados nos 

autos. Noticia a exordial que o autor concedeu ao réu um financiamento, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o 

requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos 

vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela 

busca e apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder 

do polo passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia 

pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, 

caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de 

revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

12207266), bem como a notificação da mora (ID 12207276). Por outro lado, 

há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 
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pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001782-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ESTEVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001782-09.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: CICERO ESTEVES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. em desfavor de CICERO ESTEVES DE SOUZA, 

ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que o autor concedeu ao 

réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. 

Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas 

em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, 

que se encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado 

em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual (ID 12230365), bem como a notificação da mora (ID 

12230373). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001785-61.2018.8.11.0003

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:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001785-61.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. em desfavor de MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que o autor concedeu ao 

réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. 

Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas 

em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente 

pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, 

que se encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado 

em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a documentação 

pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual (ID12230961-Pág.1), bem como a notificação da mora 

(ID 12230961-Pág.8). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001822-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001822-88.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

FABIANO CARVALHO DE AVILA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S.A. em desfavor de 

FABIANO CARVALHO DE AVILA, ambos qualificados nos autos. Noticia a 

exordial que o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o 

veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz 

destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, 

clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da 

integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à 

inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

12259549-Pág.1), bem como a notificação da mora (ID 12259639). Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o caso é de se 

deferir liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do bem 

supramencionado. Assim, presentes os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, tendo em vista a demonstração da mora, 

conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos 

vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, 

autorizando que o veículo fique em depósito com pessoa a ser indicada 

pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o Requerente ou quem o 

mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel 

do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, 

cite-se a parte ré para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004), bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a 

requisição de força policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, 

§2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001835-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VARONES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001835-87.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

PAULO CESAR VARONES MARTINS Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A. em desfavor de 

PAULO CESAR VARONES MARTINS, ambos qualificados nos autos. 

Noticia a exordial que o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo 

por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se 

tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À 

luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e 

apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo 

passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso 

queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. 

Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. De início, verifico que o demandante não informou o 

valor da causa quando da emissão da guia acostada ao ID 12411148, 

razão pela qual o valor recolhido como custas de distribuição foi irrisório 

(R$ 35,90) e incompatível com o valor atribuído à presente demanda (R$ 

107.067,80). Desse modo, DETERMINO que a parte autora comprove nos 

autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. 

Superada a irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual (ID 12266082), bem como a notificação da mora 

(ID12266133) Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Instrumento de Protesto, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005138-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO XAVIER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005138-46.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ALBERTO XAVIER DE SOUZA Parte Ré: 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos etc. Trata-se de pedido de 

Liquidação de Sentença ajuizado por ALBERTO XAVIER DE SOUZA em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER e CARLOS ROBERTO COSTA, com base na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Por meio 

da decisão de ID 9577370, foi determinado que a parte autora emendasse 

a inicial, no sentido de acostar aos autos os documentos essenciais, quais 

sejam, boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das contas, 

bem como os extratos bancários do período mencionado, para demonstrar 
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se houve ou não recebimento de valores pela executada. Por meio da 

petição de ID 9797347, a parte autora informou que não possui tais 

documentos e requereu a demonstração dos valores pela parte 

executada, bem como a inversão do ônus da prova. Não obstante os 

pedidos formulados pelo demandante, os documentos pertinentes deverão 

ser trazidos aos autos no prazo estabelecido no art. 510 do CPC/15, 

obedecendo ao procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, 

em conformidade com as determinações que serão proferidas a seguir. 

Pois bem. A sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, estabeleceu que: 

“(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 

nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005140-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005140-16.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: EXEQUENTE: BRUNA DA CRUZ Parte Ré: EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos etc. Trata-se de pedido de Liquidação de 

Sentença ajuizado por BRUNA DA CRUZ em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, CARLOS NATALIEL WANZELLER e JAMES MATTHEW 

MERRILL, com base na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Por meio da decisão de ID 9577396, foi 

determinado que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de acostar 

aos autos os documentos essenciais, quais sejam, boletos e 

comprovantes de pagamento para aquisição das contas, bem como os 

extratos bancários do período mencionado, para demonstrar se houve ou 

não recebimento de valores pela executada. Por meio da petição de ID 

9797133, a parte autora informou que já havia juntado os referidos 

documentos. Pois bem. A sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, estabeleceu que: 

“(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 

nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 
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liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005939-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005939-59.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: IVANILDO SILVA DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de Liquidação 

de Sentença ajuizado por IVANILDO SILVA DE ABREU em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A , com base na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Por meio da decisão de ID 

9685248, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de acostar aos autos os documentos essenciais, quais sejam, 

boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das contas, bem 

como os extratos bancários do período mencionado, para demonstrar se 

houve ou não recebimento de valores pela executada. Por meio da petição 

de ID10102798, a parte autora informou que não possui acesso ao site da 

demandada para obter as aludidas provas. Não obstante os pedidos 

formulados pelo demandante, os documentos pertinentes deverão ser 

trazidos aos autos no prazo estabelecido no art. 510 do CPC/15, 

obedecendo ao procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, 

em conformidade com as determinações que serão proferidas a seguir. 

Pois bem. A sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, estabeleceu que: 

“(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 

nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, 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: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001630-58.2018.8.11.0003

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:

JESUEL TAVARES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001630-58.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A Parte Ré: REQUERIDO: 

JESUEL TAVARES BEZERRA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A. em desfavor de JESUEL 

TAVARES BEZERRA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que 

o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 
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apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. Sobreveio pedido de desistência da ação pelo 

autor. É o breve relato. Fundamento e Decido. Em face da desistência do 

pedido inicial pela parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONFORME ARTIGO 485, VIII, CPC/2015. Custas 

pelo demandante. Recolhidas as custas e transitada em julgado, 

arquive-se, com as baixas necessárias. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003362-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ROSANGELA PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003362-11.2017.8.11.0003 AUTOR: APARECIDO PEREIRA DA SILVA, 

ROSANGELA PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA RÉU: MARIA 

RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA ajuizada por APARECIDO PEREIRA DA SILVA e 

ROSANGELA PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA em desfavor de 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e MARIA RODRIGUES DA 

SILVA, todos devidamente qualificados na exordial. De início, proceda a 

Secretaria à inclusão de ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, 

indicado no ID 7333583 - Pág. 1, no polo passivo da demanda. Ressai dos 

autos que as partes entabularam acordo em audiência de conciliação 

realizada pelos Conciliadores desta Segunda Vara Cível, oportunidade em 

que a parte demandada reconheceu os pedidos formulados pela parte 

autora, no sentido de que seja expedida carta de adjudicação em favor 

dos requerentes em relação aos imóveis descritos na exordial, pugnando 

por sua homologação e extinção do feito. A pretensão merece ser 

acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “a” do Novo Código de Processo 

Civil: "Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; (...)" Considerando que os requeridos 

reconheceram o pedido formulado na inicial, não vejo óbice em extinguir o 

processo, razão pela qual HOMOLOGO o reconhecimento da procedência 

do pedido formulado na ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 487, III, “a”, da Lei 13.105/15. DETERMINO que os 

imóveis objetos da presente ação, registrados sob as matrículas de 

n.115.288 e 115.289, sejam inscritos no RGI local em nome dos autores 

APARECIDO PEREIRA DA SILVA e ROSANGELA PATRICIA ALVES DOS 

SANTOS SILVA, na forma postulada na inicial, suprindo esta decisão a 

outorga do vendedor, nos termos da fundamentação supra. Ficam as 

partes dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na 

forma pactuada. Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia 

ao prazo recursal. Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000230-43.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 

485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: 

“485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)". Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado de 

imediato, em face da renúncia ao prazo recursal. Arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-52.2017.8.11.0003

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)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE CAMARGO SUGISAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000307-52.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMERSON DE CAMARGO SUGISAKI 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA SANTOS DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000992-59.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

EXECUTADO: ADRIANA REGINA SANTOS DA SILVA DIAS Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002139-57.2016.8.11.0003

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:

MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002139-57.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ALCY MORAES 

PAIVA PORTELA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da 

Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. 

Proceda-se à baixa da restrição judicial na base de dados do RENAJUD. 

Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002369-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ANDRADE MARQUES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DAVID SOARES COSTA OAB - SP223638 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002369-02.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: DANIEL DE ANDRADE 

MARQUES - EPP EXECUTADO: VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002696-44.2016.8.11.0003

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:

SIDNEI DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 2 6 9 6 - 4 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SIDNEI DE LIMA 

SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003001-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003001-28.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS 

LTDA - ME Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008091-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TELES DAMACENA (RÉU)

EDINALVA MARIA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

RENE BONFIM BATISTA (RÉU)

PONCIANO DE ARRUDA PEREIRA (RÉU)

ANTONIO MANOEL SOUTO XAVIER (RÉU)

R B DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007983-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LELES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007983-51.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445696 Nr: 878-50.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PEREIRA GOULART, JOSELI REGINA 

SIMAO SILVA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

DO JUÍZO DEPRECADO DE FL. 128/130/Vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817980 Nr: 2217-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIO MICHELI DE OLIVEIRA SANTOS, 

DULCINEIA CRUZ LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO 

STRAGLIOTTO - OAB:15233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738362 Nr: 930-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781283 Nr: 6695-56.2015.811.0003

 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: ELISEU DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA, OZIEL DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES, 

RENATA KELLI MODESTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:17289-O, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE A 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE FL. 172/179-Vº, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819189 Nr: 2648-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT14267-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arystóbulo de Oliveira 

Freitas - OAB:82.329-SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 DO ADVOGADO DO REQUERIDO DA CONCESSÃO DO PRAZO DE 

10(DEZ) DIAS PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE FLS. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785266 Nr: 8284-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 62476 Nr: 10951-72.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF-BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALMEIDA, DIOGO MARTINS 

GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA CIÊNCIA DA CONCESSÃO 

DO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA VISTA DOS AUTOS, PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 849827 Nr: 11358-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738422 Nr: 982-37.2014.811.0003

 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: GECI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO LAUDO PERICIAL DE FL. 143/145 PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 439502 Nr: 8169-38.2010.811.0003

 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: ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813810 Nr: 819-86.2016.811.0003

 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: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA MODA INTIMA- Z A FASHION MODA 

INTIMA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:OAB / MT 13.964

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS DE FL. 

77/78, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744704 Nr: 4797-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA DE FL. 58/59, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764192 Nr: 15428-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 209 em razão de erro 

material.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782151 Nr: 7058-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ALL - 

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A OU RUMO MALHA 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:OAB/MT9.762-A, RAFAEL FERREIRA FILIPPIN - OAB:OAB/PR 

27.200

 .Código nº 782151.

Ação Cautelar de Natureza Preparatória

Autor: Ministério Púbico Estadual

Réus: Município de Rondonópolis e outra

Vistos etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO CAUTELAR DE NATUREZA PREPARATÓRIA 

em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e outra, também qualificados 

no processo.

Observa-se que o presente feito trata-se de ação cautelar preparatória 

para que houvesse a propositura da ação principal após a concessão da 

liminar.

A liminar pleiteada na exordial foi concedida à fls. 69/70.

A ação principal foi proposta no trintídio legal, tramitando em apenso, com 

Ação Civil Pública sob o código nº 789285.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.
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Observa-se que em razão do acordo firmado entre as partes, na Ação 

Principal sob o nº 789285, em 22.09.2016 (fls. 1997/1999 – do apenso), 

cujo trânsito em julgado ocorreu em 11.10.2016 (fls. 2057 – do apenso), 

têm-se que houve a perda do objeto da presente cautelar, não havendo 

mais razão para seu processamento, vez que caso aquele acordo venha 

a ser descumprido comportará a execução daquela sentença.

Ex positis, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil, ante a perda do interesse processual. Isento 

de custas e honorários advocatícios face a natureza da ação. Com a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 16 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818217 Nr: 2298-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 .Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas.Embora o novo ordenamento 

processual tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os 

pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja 

oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o que garante 

a celeridade do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação 

dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, 

intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se 

acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as 

provas que pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo.A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Ato contínuo, considerando o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de 

instrumento nº 1004236-05.2017.8.11.0000, interposto pela requerida (fls. 

913/938), aguarde a decisão de mérito do mencionado recurso.Após, 

voltem-me conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724138 Nr: 5128-58.2013.811.0003

 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: JHONE DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIELE 

MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

5128-58.2013.811.0003, Protocolo 724138, 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.: 729215 Nr: 9929-17.2013.811.0003

 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: EDSON ZANIN, GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO AFONSO 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Dauber - OAB:31278/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANA TUNES PARREIRA 

- OAB:13397/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO ANTONIO 

MENDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 9929-17.2013.811.0003, 

Protocolo 729215, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717864 Nr: 13306-30.2012.811.0003

 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): DIOGO SANTANA DALA ROSA (REKINT 

MARMITARIA), DIOGO SANTANA DALA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 13306-30.2012.811.0003, Protocolo 

717864, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796473 Nr: 12960-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINO MOREIRA, DAMARIS GERALDO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIAO 

GERALDO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

12960-74.2015.811.0003, Protocolo 796473, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO, para devolução dos autos nº 

1376-59.2005.811.0003, Protocolo 345931, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 335 de 569



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731392 Nr: 11804-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PARAB E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M DOMINGOS BARBOSA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:18134

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSIO BARBOSA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 11804-22.2013.811.0003, 

Protocolo 731392, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389850 Nr: 3461-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CD. PROC. 389850

 Vistos etc.

I – Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias.

II – Decorrido o lapso suspensivo, diga o exequente, independente de 

intimação.

III – Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

IV – Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

V – Intime.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 385708 Nr: 13802-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 CD. PROC. 385708

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 283, devendo este 

promover o regular andamento do feito, indicando os bens que se 

pretende penhorar para satisfação da dívida ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447804 Nr: 2983-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R W FERREIRA DO NASCIMENTO - ME, RONNY 

WDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, ODETE ANGELINA RASIA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 447804

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que já foram realizadas 

pesquisas pelos sistemas: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

logrando-se êxito na localização de bens em nome dos devedores.

À fls. 191/192, suscitando princípio de cooperação, requer a realização de 

pesquisa pelo sistema ANOREG, na tentativa, uma vez mais, de locação 

de bens em nome dos executados.

Ora, se houvessem bens móveis em nome dos devedores estes, por 

certo, constariam da declaração do imposto de renda dos mesmos, porém 

nada foi localizado quando da pesquisa pelo INFOJUD.

Ademais, vê-se que a credora buscar valer-se dos meios menos 

onerosos para si, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de localizar 

bens em nome dos devedores, sendo certo que tal encargo é de sua 

única e exclusiva responsabilidade.

Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 191/192.

 Intime a exequente, pessoalmente, por carta com ARMP, bem como, seu 

advogado, regularmente constituído nos autos, pelo DJE, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena extinção.

Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719480 Nr: 525-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VEÍCULOS, JOSE RENER GOMES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 719480

Vistos etc.

Intime o exequente, pessoalmente, por de ARMP, bem como, seu 

advogado constituído nos autos, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 48279 Nr: 3705-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CONTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CICERO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 48279

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 445), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735638 Nr: 15159-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO JOSE GAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 735638

 Vistos etc.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls. 47) da sentença 

proferida no presente feito, bem como a certidão constante à fls. 64, 

remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718963 Nr: 4-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MAZINE BIFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 718963

Vistos etc.

Intime o advogado da parte credora, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a petição constante à fls. 89/96.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 4767-32.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA, REYDROGAS 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, ELIETE BRANDÃO, REYDROGAS COMERCIAL LTDA, ADÃO 

PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 93298.

Vistos etc.

1.0 – Em razão das informações à fls. 483/486, manifestem as partes se 

há interesse no cálculo por meio de perito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 – Anote a penhora realizada no rosto destes autos, conforme consta à 

fls. 488/489.

3.0 – Antes de apreciar o pedido do credor Gerson Camilo de Paula à fls. 

496, certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo de intimação da decisão 

constante no item 1.0 à fls. 475, para que a devedora Reydrogas 

Comercial Ltda procedesse o pagamento do débito.

 4.0 - A executada Elidrogas Comércio de Medicamentos Ltda pugnou pela 

realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos (fls. 498).

Consta a avaliação do imóvel à fls. 419/421 (2015) e a homologação do 

laudo à fls. 479, sem que houvesse irresignação das partes.

A devedora não fundamentou seu pedido, tampouco indicou fato novo que 

demonstrasse que houve a majoração ou diminuição do valor do bem 

nesse lapso temporal de 03 (três) anos.

Assim, não vislumbrando a ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 873, I, do CPC, indefiro o pedido de nova avaliação 

formulado à fls. 498.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447667 Nr: 2846-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FERREIRA SOARES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PICCINI NUNES, ELETRICA CONFIANÇA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Código nº 447667

Vistos etc.

VIVIANE FERREIRA SOARES AQUINO, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO posteriormente convertida em CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA contra ALTAIR PICCINI NUNES e ELÉTRICA CONFIANÇA 

LTDA, também qualificados no processo, visando a recebimento da 

importância de R$ 100.261,93.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação 

(fls. 529/530). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 529/530), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 

487, inciso III, "b", do CPC. Defiro o pedido de levantamento do valor 

bloqueado via Bacenjud a favor da credora, no montante de R$ 22.309,01 

(vinte e dois mil, trezentos e nove reais e um centavo, bem como, a 

expedição de alvará judicial, devendo serem observados os dados 

bancários informados à fls. 529-verso. Custas e honorários advocatícios 

na forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373615 Nr: 2010-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 373615
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Vistos etc.

1.0 - DA REGULARIZAÇÃO DE PENHORAS

Considerando o teor da decisão proferida à fls. 488/488-verso, item 5, 

determino a intimação por carta dos coproprietários dos imóveis 

constritados, conforme rol à fls. 565/566 (i a vi).

Expeça carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para a 

Comarca de Não-me-Toque/RS, para avaliação e praceamento dos 

referidos imóveis.

2.0 - DO REFORÇO DE PENHORA

Defiro o pedido de penhora sobre os imóveis: matrícula nº 2.813, do CRI de 

Pedra Preta/MT, bem como, de nº 2.495, do CRI de Carazinho/RS, cujas 

formalizações deverão obedecer aos comandos dos artigos 845, § 1º, e 

844, da Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, cônjuge e demais 

credores, cujo rol encontra-se à fls. 566/566-verso.

Após, expeça carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para as 

Comarcas de Pedra Preta/MT e Carazinho/RS, para avaliação e 

praceamento dos bens.

3.0 - DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PARA 

GARANTIA DO VALOR EXEQUENDO

Considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, CPC, 

determino a realização de bloqueio de ativos financeiros e atual endereço 

do devedor pelo sistema Bacenjud, devendo ser observado o valor 

informado à fls. 569-verso.

Defiro, ainda, seja efetuada pesquisa pelo sistema Renajud, na tentativa 

de localização de veículos em nome do executado.

Porventura, reste infrutífera as tentativas acima deferidas, determino a 

realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, objetivando a localização 

de bens, devendo a pesquisa a ter-se as 05 (cinco) últimas declarações 

de bens do devedor.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 15 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 745545 Nr: 5285-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:MT/8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:

 CD. PROC. 745545

Vistos etc.

 OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra EDINALDO ALVES DE ABREU, 

também qualificado no processo.

 No curso do processo houve a realização da penhora online nas contas 

bancárias do devedor, constritando o valor integral do débito (fls. 96).

Intimado para manifestar acerca da constrição, o executado requereu o 

parcelamento do débito (fls. 115).

A exequente rejeitou o pedido e pugnou pelo levantamento dos valores, 

uma vez que o feito se arrasta há mais de três anos, restando infrutíferas 

as outras tentativas de recebimento do débito (fls. 121).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Determino a transferência dos valores constritados pelo Sistema 

BacenJud para a conta única do e. TJMT e após a vinculação ao presente 

feito, proceda o levantamento do valor R$ 5.686,65 (cinco mil, seiscentos 

e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e seus acréscimos, 

em favor da parte credora na conta bancária indicada à fls. 124, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888445 Nr: 1160-44.2018.811.0003

 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: R COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - 

ME, DIEGO HECKLER PIPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A concessão da liminar, na forma pleiteada na inicial, teria caráter 

satisfativo em flagrante desrespeito ao devido processo legal, ao 

contraditório e a ampla defesa.A pretensa desconstituição da restrição 

esvazia o ato judicial. E, nos embargos, deve ser discutida exatamente a 

propriedade da coisa, devendo perdurar a restrição até decisão final. 

Dessa forma, recebo os embargos e determino, tão-somente, a 

suspensão da execução em relação ao veículo, objeto desta lide.Cite o 

embargado, na pessoa do respectivo advogado, para contestar, 

querendo, no prazo legal, nos termos do artigo 679, do CPC.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 16 de março de 

2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776144 Nr: 4675-92.2015.811.0003

 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: NARCIULDA TEIXEIRA REZENDE PELLEGI, MARCELO 

PELLEGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO, JOSÉ 

CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 776144

Vistos etc.

O advogado dos requerentes formula pedido de cumprimento de sentença 

e requer a imediata incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no 

artigo 523, §1º do CPC.

Contudo, é sabido que o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

começará a fluir da intimação do devedor e somente se não houver o 

pagamento espontâneo dentro do prazo é que deverá incidir a multa de 

10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 523, §1º do CPC.

Assim, intime o credor para que traga aos autos o demonstrativo de 

débito, sem a incidência da multa de 10%, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729188 Nr: 9905-86.2013.811.0003

 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): ANTONIA FELIZATE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 729188

Vistos etc.
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O pedido formulado pelo autor à fls. 102, há de ser indeferido, haja vista 

tratar-se de diligência de seu único e exclusivo interesse.

Intime o autor, pessoalmente, por meio de ARMP, bem como, seu patrono, 

pelo DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816054 Nr: 1574-13.2016.811.0003

 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: LUCIA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CD. PROC. 816054

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 112 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Ato contínuo, certifique Srª. Gestora o trânsito em julgado da sentença à 

fls. 94-verso, bem como cumpra a parte final da mencionada decisão.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822017 Nr: 3603-36.2016.811.0003

 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: EDMILSON GONÇALVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIROZZI, GILDAZIA DE SOUZA 

PIROZZI, MARIA FERRAZ DA SILVA, GELSON PEU DA SILVA, ROSA 

MASCARENHAS MATOS INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 822017

Vistos etc.

Indefiro o pedido à fls. 71, haja vista que a citação por edital é restrita aos 

casos previstos no artigo 256 do CPC. Compete à parte promover as 

diligências no sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios 

necessários para a efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional. In 

casu, os autores não comprovaram terem diligenciado no sentido de 

localizar o atual endereço dos lndeiros. E mais, as correspondências 

foram devolvidas pelos Correios pelos motivos: número inexistente e 

desconhecido.

Nesse sentido:

QUINTA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 86765/2014 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S)- ERISLEANE SOUSA SILVA

AGRAVADO(S) - TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

Número do Protocolo: 86765/2014

Data de Julgamento: 24-09-2014

E M E N T A

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA 

RECUSADA – PRESUNÇÃO DE OCULTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – 

CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – 

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A recusa no recebimento da correspondência citatória não induz 

necessariamente que a ré esteja se ocultando a receber a missiva ou que 

tenha o seu endereço no local ali indicado, requisito insuficiente a 

reconhecer a validade do ato e decretar a revelia.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que a ré se 

encontra nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC.

Ausentes tais requisitos, revela-se impossível o deferimento da citação 

por edital antes de esgotadas as diligências necessárias para a 

localização do possível endereço da empresa. (grifei)

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814820 Nr: 1148-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE GOMES OLIVEIRA HERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 814820

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: BV Financeira S/A

Requerida: Maria Eunice Gomes Oliveira Herber

Vistos etc.

B. V. FINANCEIRA S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MARIA EUNICE GOMES 

OLIVEIRA HERBER, também qualificada no processo, pleiteando a busca e 

apreensão do bem descrito à fls. 04.

 A parte requerida não foi citada. Às fls. 46 a autora requereu a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Determino a baixa da restrição 

sobre o automotor pelo sistema Renajud. Indefiro o pedido de expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, vez que não houve nenhuma 

determinação do juízo neste sentido. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725672 Nr: 6629-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PHELIPE NOVAIS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra 

LUIZ PHELIPE NOVAIS ROSA, como incurso nas sanções do artigo 54, da 

Lei 9.605/98. (...) Quanto à possibilidade de reconhecimento antecipado, 

isto é, antes da sentença penal condenatória recorrível ou da pronúncia, 

“uma vez constatada a prescrição retroativa, deve o Juiz de 1º grau 

declará-la, até mesmo de ofício. Isso constitui imperativo legal (art. 61 do 

CPP), é medida de economia processual e se afasta do apego exagerado 

ao formalismo, que hoje não se compatibiliza com a necessidade de 

imprimir agilidade no funcionamento da Justiça.”(RT 637/371). À vista do 

exposto, e com fulcro nos arts. 107, inciso IV c/c 109, VI e 115 do CP, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ PHELIPE NOVAIS 

ROSA, qualificado à fls. 06, como incurso nas sanções do artigo 54, da 
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Lei 9.605/98, pela ocorrência da prescrição retroativa em perspectiva ou 

antecipada.Transitada em julgado, procedam-se as baixas, anotações e 

comunicações necessárias, arquivando-se os autos. P.R.I.C. 

Rondonópolis, 15 de março de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751035 Nr: 8307-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 751035

Vistos etc.

Devidamente citado para cumprir a obrigação o devedor não efetuou o 

pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos à execução (fls. 74).

A tentativa de penhora on line, restou infrutífera (fls. 81/82).

 Assim, defiro o pedido constante à fls. 85/86. Proceda a pesquisa pelo 

sistema Renajud, buscando a localização de bens em nome do devedor, 

efetuando o bloqueio da transferência dos veículos existentes.

 Restando frustrada a tentativa supra, defiro, desde já, a pesquisa por 

meio do sistema InfoJud para obtenção das declarações de Imposto de 

Renda do executado, apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429320 Nr: 11411-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 .Código nº 429320.

Vistos etc.

I - Tendo em vista que não houve a apresentação de impugnação, 

determino a transferência dos valores constritados pelo Sistema 

BacenJud à fls. 374, para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC.

II – Considerando o disposto na decisão proferida na Ação de 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.819.0001 (fls. 382/384), intime 

a executada para trazer aos autos o andamento processual do processo 

supra, a partir da decisão proferida no dia 15.05.2017, até a certificação 

do decurso do prazo concedido e/ou que decline que houve a realização 

da Assembleia Geral de Credores, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Após, conclusos.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714978 Nr: 10228-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MYCHELLE JESUS PEREIRA UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 Código nº. 714978.

 Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores que 

totalizam o importe de R$ 7,68 (sete reais e sessenta e oito centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 37.616,22 (trinta e sete mil 

seiscentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), conforme consta à 

fls. 149-v.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório perante o 

débito.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor acerca dos detalhamentos das ordens judiciais, bem como, 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814951 Nr: 1194-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:OAB/MT 18.866, JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 814951.

Vistos etc.

I - Ante a anuência da credora (fls. 86), proceda a baixa da restrição dos 

veículos placas NPM-6166 e NPM-6136, com a utilização do Sistema 

RenaJud.

II – Tendo em vista o contido nos ofícios à fls. 65 e 69 e, ante a inércia da 

exequente, demonstrando seu desinteresse nos veículos lá descritos, vez 

que, inclusive, pleiteou a realização de penhora em bens móveis diversos 

(fls.86-v), determino a baixa da restrição inserida nos veículos placas 

OAV-5893 e OAV-5983, com a utilização do Sistema RenaJud. Responda 

os ofícios informando acerca das baixas.

III - Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos 

bloqueados placas OBN-0144 e OBL4884, depositando-os nas mãos do 

representante legal do credor, compromissando-o, nos termos dos artigos 

835, IV e 840, II, §1º, do CPC. Para cumprimento da ordem judicial, deverá 

ser observado o endereço declinado à fls. 86-v.

IV - Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790437 Nr: 10400-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DE JESUS 

LAURINDO - OAB:18483/O

 .Código nº 790437.

Ação de Execução Por Quantia Certa

Exequente: Lavoro Agrocomercial Ltda

Executado: Domingos Savio Xavier

Vistos etc.

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em face DOMINGOS SAVIO 

XAVIER, também qualificado no processo.
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 No curso do processo partes noticiam a realização de acordo e requerem 

a sua homologação e a consequente extinção do feito (fls. 75/76).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Proceda a transferência dos valores 

bloqueados pelo Sistema BacenJud à fls. 72/73, para a conta única do e. 

TJMT e após, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

18.037,93 (dezoito mil, trinta e sete reais e noventa e três centavos) e 

seus eventuais acréscimos em favor do patrono da credora na conta 

bancária indicada à fls. 75. Custas processuais já recolhidas. Honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724445 Nr: 5434-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Código nº 724445.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor para consulta da declaração de Imposto de 

Renda da executada, dos últimos 03 (três) anos, com a utilização do 

Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812711 Nr: 398-96.2016.811.0003

 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: SILVANO DE AMORIM VEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA CAVASSA CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Pimentel Lopes - 

OAB:23260 /O ,  ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT20438/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR para que informe o endereço 

atual do requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, haja vista que 

o que se encontra cadastrado nos autos está desatualizado, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409341 Nr: 5068-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEY MARIO PEREIRA, ANGILBERTO 

FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Código Processo nº. 409341

Vistos etc.

 Defiro o pedido à fls. 226, para a realização da pesquisa com utilização 

do sistema RenaJud, para a localização de veículos por ventura existentes 

em nome dos executados, procedendo o bloqueio da transferência do 

veículo, caso positiva a busca.

Vindo aos autos a informação, dê-se vista as partes.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754173 Nr: 9876-02.2014.811.0003

 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: SIRLEI SATURNINO TAROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO DE LIMA FLORES, MARIA BERNADETE 

VERDI FLORES, DEOCLIDES DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA EUCLIDES 

DE BARROS AMARAL MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação devolvidas e certidões (fl. 97/114), bem como, 

providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo sem manifestação intimar a parte pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DE LIMA PROCOPIO (AUTOR)

AUTO ESCOLA ARIPUANA LTDA - ME (AUTOR)

APARECIDA DE LIMA PROCOPIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000475-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

pleiteiam a outorga de tutela antecipada para que seja efetuada a imediata 

baixa do gravame de alienação fiduciária registrado pelo banco réu no 

veículo PAS/ONIBUS, COMBUSTÍVEL DIESEL, MARCA/MODELO 

MARCOPOLO/VOLARE V8 ON, ANO FAB 2009, ANO MOD 2010, PLACA 

NPQ 4088, CHASSI, bem como a expedição de Ofício ao DETRAN/MT, para 

efetivação da medida no prazo máximo de cinco dias. 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. Em análise dos 

documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em 

caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação 

probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da 

tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, 

vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada 

aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito 

do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos que instruíram 

a inicial, não comprovam que houve o impedimento da descarga do 
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produto, tampouco que o CNPJ da empresa autora está bloqueado no 

sistema da requerida. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a 

tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

02 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FEITOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000738-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. CIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da sentença proferida no Id. 11895300. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Inicialmente, cumpre mencionar que a prejudicial de mérito – 

prescrição – foi apreciada na decisão saneadora do feito (Num. 

10847407), que além dessa questão também decidiu acerca das 

preliminares arguidas na peça defensiva, restando preclusão sua 

discussão por meio deste recurso. Quanto a questão subsidiária, vê-se 

que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a julgamento, 

não estando o juízo compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante. Ademais, a ação foi julgada 

procedente, sendo que para auferir o quantum indenizatório devido, era 

necessário a produção da prova pericial para averiguar o grau da 

invalidez do embargado, o que somente foi realizado durante o Mutirão 

DPVAT. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. A postura adotada pela recorrente, ao opor 

embargos declaratórios de cujos termos não se extrai qualquer razão 

voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, acarretou 

injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar manifesto 

intuito protelatório. Logo, verificado que o presente recurso se restringe a 

criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação assimilável 

de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não há o 

que se declarar em suprimento da motivação e da parte dispositiva do 

julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos embargos de 

declaração, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento da 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Ex positis, por 

não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser 

sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e imponho a 

embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Ante o depósito realizado no Num. 12033559, expeça alvará 

para levantamento dos valores relativos aos honorários periciais na forma 

determinada na r. sentença. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004350-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004350-66.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Eduardo Lima dos 

Santos Ré: Cia Excelsior de Seguros Vistos etc. EDUARDO LIMA DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de Cia 

Excelsior de Seguros, também qualificada no processo. As partes noticiam 

a realização de acordo requerem a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 12393087). Vieram-me os autos conclusos. É O 
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BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, vez que foi devidamente cumprido. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Expeça 

alvará para levantamento do valor de R$ 12.999,88 (doze mil, novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) e seus acréscimos em 

favor da parte requerente, na forma indicada no Num 12406688, bem 

como o levantamento dos honorários periciais na forma determinada no 

Num. 11882237. Honorários advocatícios conforme acordado. Custas pela 

requerida. Deixo de determinar a extinção do feito vez que já consta uma 

decisão com prestação jurisdicional formalizada. Decorrido o prazo 

recursal, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009909-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI PEREIRA DE COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, o juízo competente a época, não designou audiência de 

conciliação ou mediação por não dispor de estrutura mínima para 

realização desse tipo de ato. Considerando que atualmente esta comarca 

de Rondonópolis conta com conciliadores judiciais devidamente 

credenciados no TJMT e habilitados para a realização das audiências de 

conciliação e/ou mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT 

realizou com os magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, 

a conciliação foi apresentada como uma das principais metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria 

Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando 

que a conciliação pode ser realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve 

incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 08/05/2018 às 09:30hs, a qual será realizada na sala de audiências 

desta vara (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), 

por um dos conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação 

das partes (via procurador) e seus advogados para que compareçam à 

audiência. Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à 

audiência acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ALVES FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT0010281A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Eucatur união cascavel de transporte (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/05/2018 às 

10:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004648-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME (RÉU)

 

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 : 

1004648-24.2017.8.11.0003 AUTOR: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS 

E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP RÉU: CONSTRUTORA 

TERRABRASILIS LTDA - ME Vistos e examinados. Considerando o teor da 

petição de id. 10770580, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

08/05/2018, às 10h30min. Intimem-se as partes para que compareçam ao 

ato, devendo a parte requerida ser citada/intimada no endereço declinado 

ao id. 10152924. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004280-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA LOGRADO ZAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE (REQUERIDO)

MAISA PIAZZA BUSTAMANTE (REQUERIDO)

ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE (REQUERIDO)

WALTER COSTA DE FARIA (REQUERIDO)

ANTONIO FORTES BUSTAMANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MOREIRA DE SOUZA OAB - MT4248/O (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 
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Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/05/2018 às 

11:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005848-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARTANHA PEREIRA FORNEAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005848-66.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DARTANHA PEREIRA 

FORNEAS REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

Vistos e examinados. Considerando que a Portaria 678/2017 PRES, 

decretou ponto facultativo dias 28 e 29 de março, redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 09/05/2018, às 08h00min. Intimem-se as 

partes/cite-se as partes para que compareçam ao ato. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KIODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001209-68.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROBERTA KIODI Parte Ré: RÉU: GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA. Vistos e examinados. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita à requerente, podendo haver impugnação da parte 

contrária. Prossiga-se no cumprimento da decisão anteriormente proferida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008867-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAYANA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

 

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 : 

1008867-80.2017.8.11.0003 AUTOR: MARIA DAYANA BARBOSA DOS 

SANTOS RÉU: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Vistos e examinados. 

Considerando que a Portaria 678/2017 PRES, decretou ponto facultativo 

dias 28 e 29 de março, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

09/05/2018, às 08h30min. Intimem-se/cite-se as partes para que 

compareçam ao ato. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON RODRIGUES DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/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 Processo: 1001825-77.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.430,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: EVANILSON RODRIGUES DOURADO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. RECEBO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

da parte autora, para acrescentar à sentença proferida a condenação da 

requerida ao ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo 

requerente, comprovadas pelos documentos juntados no Id. 5601061, 

devendo os valores dos mencionados recibos serem atualizados com 

juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo 

desembolso. No mais, considerando que o autor decaiu de parte mínima do 

pedido, corrijo o erro material contido na sentença proferida, para 

esclarecer que fica a parte ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 20% sobre a condenação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008374-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORAIS MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 
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suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09/05/2018 às 

09:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY FERNANDO DA NOBREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000691-78.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEY 

FERNANDO DA NOBREGA Parte Ré: RÉU: KLEYSLLER WILLON SILVA 

Vistos e examinados. Considerando as alegações tecidas na petição de 

Id. 12029412 e o teor da documentação que a acompanha, SUSPENDO, 

por ora, a multa diária prevista na decisão liminar concedida no Id. 

11657665, até que melhor se possa esclarecer os fatos relativos ao caso 

apresentado em Juízo. Determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se sobre a petição de Id. 12029412. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 2018. RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005106-41.2017.8.11.0003 AUTOR: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Advogado 

do(a) AUTOR: WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196 RÉU: 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Considerando o teor da certidão retro, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2018, às 08h30min. 

Intimem-se/cite-se as partes para que compareçam ao ato. Por fim, 

mantenho inalterada a decisão de id. 11410269. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência 

do Oficial de Justiça, pois o endereço da parte requerida não é atendido 

por entrega domiciliar de correspondência. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (RÉU)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001398-46.2018.8.11.0003 AUTOR: GILBERTO LUIZ 

HOLLENBACH Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS MANTOVANI - 

MT16955/O RÉU: BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, KATIA 

FARES DIB Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 11/05/2018, às 

09h30min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1002309-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

pagamentos efetuados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001902-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DUQUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para, no prazo legal, dar o devido prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002751-92.2016.8.11.0003

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:

WHENDERSSON LUIZ FERNANDES BASSINI (EXECUTADO)

 

Certifico que deixo de expedir o mandado de citação, pois na petição id. 

12421512, de 26/03/18, consta que está anexado o comprovante de 

diligência, mas na realidade não localizei-o. Fato idêntico ocorreu no id. 

10697545, de 14/11/17. Assim procedo a intimação do advogado da parte 

autora, para no prazo legal juntar o comprovante devidamente pago.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426027 Nr: 8165-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerido de fls. 67/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411244 Nr: 7331-66.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerido de fls.61/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 378406 Nr: 6690-49.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PONTREMOLEZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43.045/PR, JOSE SILVERIO SANTA MARIA - OAB:OAB-MT 

9834-A, LEONARDO CÉSAR BANA - OAB:43043/PR, RONALDO MAGNO 

DA SILVA - OAB:74604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825764 Nr: 4952-74.2016.811.0003

 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: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANRISUL S/A 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MANFRED WERNER 

BAUMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

decurso do prazo de citação sem apresentação de contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793628 Nr: 11702-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARIA APARECIDA CANDIDO ME, SARIA APARECIDA 

CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823049 Nr: 4014-79.2016.811.0003

 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: RAIMU VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBARNI TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, DJALMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715263 Nr: 10528-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, RUY 

SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 
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GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente a fim de, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo 

de 01 (um)ano, com fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737874 Nr: 603-96.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS, LUCIANA FISCHER, MARLI 

ELENA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:PR-65.216, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847, JOAO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/O, JULIANA GARCIA RIGOLIM - 

OAB:OAB/MT18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MS 

16.644-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimação do exequente a fim de, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo 

de 01 (um)ano, com fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 392773 Nr: 6282-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DOURADOS DE OLIVEIRA ME, NEIDE 

DOURADOS DE OLIVEIRA, MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:OAB/MT12325, CAMILA LIMA TOMAZ MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT18263, CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - OAB:MT/18.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774222 Nr: 4012-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULES MARCOS FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422097 Nr: 4380-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCERTO TRANSPORTES LTDA, WGUINEY 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759792 Nr: 13252-93.2014.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA MARTINS RIBEIRO - 

OAB:16.568-MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro formulado, autorizando a retirada da restrição judicial 

do veículo.

Intime-se o autor a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias.

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.: 803584 Nr: 15781-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO BELMONTE PETRILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de fls. 53.

 Intime-se a parte autora a esclarecer o pedido retro, tendo em vista que 

fora indicado terceiros estranhos ao autos, para a busca de endereço.

Cumpra-se, expedindo o necessario e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 3512-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DE VASCONCELOS E CIA LTDA, 

ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, se manifeste nos 

autos postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716352 Nr: 11729-17.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls. 94/96, para 

esclarecer que os valores da condenação devem ser atualizados até o 

efetivo pagamento da quantia devida.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418113 Nr: 566-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MASCHIETTO E CIA LTDA, ARNALDO 

MASCHIETTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certidão lançada às fls. 120v.

Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora mais uma vez 

quedou-se inerte, haja vista o certificado às fls. 121.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376733 Nr: 5065-77.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno da Carta Precatória de 

fls. 844/855, para no prazo legal manifestarem sobre o laudo de avaliação 

de fls. 847/855.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 379468 Nr: 7768-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 3.515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre 

as informações do Sistema BACENJUD de fls. 304/306 e em igual prazo 

juntar o cálculo atualizado da dívida, bem como informar o endereço 

completo com CEP do(s) devedore(s), 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.: 730367 Nr: 10952-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Cuida-se de processo inserido na META 02.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão que se encontra aguardando 

providência efetiva e apta da parte há mais de 01 (um) ano.

 Analisando os autos, verifico que este magistrado incorreu em engano ao 

extinguir o feito, com fulcro no art. 921, §2º, do CPC/2015 (Processo de 

Execução), uma vez que, o procedimento da Ação de Busca e Apreensão 

não esta abarcado pelo referido dispositivo processual civil.

Desse modo, retifico, de ofício, a parte dispositiva da sentença, fazendo 

constar a seguinte redação:

 “Diante disso, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015”.

 Em relação ao penúltimo parágrafo da decisão de fls. 89, que consignou a 

possibilidade do desarquivamento da ação, também prevista nos 

processos de execução, torno sem efeito.

 No mais, mantenho inalterada a sentença em todos os seus termos.

 Aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816259 Nr: 1666-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHAN FREITAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Certifico, em atenção à petição de folhas retro, que muito embora conste 

nos andamentos processuais a expedição de 03 (três) alvarás para os 

autos, verifico que o Alvará eletrônico n. 354358-7, é referente a outra 

demanda processual e, por equívoco, constou como se deste feito fosse, 

conforme se vê na cópia do alvará anexo. Diante disso, INTIMO a parte 

autora para se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807616 Nr: 17217-45.2015.811.0003

 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: MAURICIO DOS SANTOS NALIFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. DE MOV. E ELET. - 

CITY LAR, SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, Aline Izaldino Fernandes - 

OAB:MT0017108A, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7322-A, 

ARIANE CRISTINA DA COSTA RODRIGUES VANÇO - OAB:OAB/SP 

239.771, Carmem Teresa Amaro Regueira - OAB:SP0206607, 

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:MT/7.863, ELLEN 

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:131.600/SP, Fernanda Gusmao 

Pinheiro - OAB:MT0017251O, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:OAB/MT6483, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6542-B/MT, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP

 INTIMAÇÃO dos Drs. Alex Sandra Sarmento Ferreira e Inessa de Oliveira 

Trevisan Sophia, patronos do requerido DISMOBRAS, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 144/150.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792035 Nr: 11104-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERSON DE MELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ROBERTO 

GAMA FILHO, para devolução dos autos nº 11104-75.2015.811.0003, 

Protocolo 792035, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815944 Nr: 1528-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A IPIRANGA, 

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, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de embargos de declaração de fls. 93/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879990 Nr: 10280-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 executada, na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, 

contados a partir da data da intimação realizada pela secretaria.Consigno 

que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada 

afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica 

ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo inconformismo com 

penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte 

contrária intimada para que, querendo, manifeste-se sobre a petição da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias, sem que a parte executada afetada pela penhora 

apresente qualquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao 

levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se as 

contas bancárias indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802834 Nr: 15537-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A

 ao endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos ou, 

ainda, por edital. Havendo inconformismo com penhora, com fundamento 

no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária intimada para que, 

querendo, manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a 

parte executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Procedida a 

consulta no sistema Renajud, junte-se a resposta aos autos, intimando-se 

a parte exequente para que sobre ela se manifeste, 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.: 709786 Nr: 4725-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE LIMA ME, ROSINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a conta 

única.Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, 

contados a partir da data da intimação realizada pela secretaria.Consigno 

que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada 

afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica 

ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo inconformismo com 

penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte 

contrária intimada para que, querendo, manifeste-se sobre a petição da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias, sem que a parte executada afetada pela penhora 

apresente qualquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao 

levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se as 

contas bancárias indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718742 Nr: 14211-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMMARE TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - 

ME, LUIZ CARLOS ANGHINONI, CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI, 

EDIANE MARCIA LAZZARI ANGUINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , contados a partir da data da intimação realizada pela 

secretaria.Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a 

parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, 

por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo 

inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Procedida a 

consulta no sistema Renajud, junte-se a resposta aos autos, intimando-se 

a parte exequente para que sobre ela se manifeste, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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, DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 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 dos patronos das partes para o início dos trabalhos periciais 

designada para o dia 10/04/2018, a se realizado pelo o perito REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO, com escritório na Rua Bogotá nº 626, Jardim 

das Américas, Cuiabá – MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703484 Nr: 11461-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGFER ELETROTECNICA DE ITAPIRA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 , na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.Consigno que, não 

tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada pela 

penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo inconformismo com 

penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte 

contrária intimada para que, querendo, manifeste-se sobre a petição da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias, sem que a parte executada afetada pela penhora 

apresente qualquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao 

levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se as 

contas bancárias indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702224 Nr: 10202-64.2011.811.0003

 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): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo 

inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 316864 Nr: 5834-90.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO JOSE DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Cuida-se de ação de execução onde o exequente 

requereu a penhora on line de valores. Tendo em conta que, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na ordem de 

preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do 

executado.Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado pelo exequente: R$125.475,96. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal. Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, 

continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que 

a parte executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC).Com a 

vinda da resposta das instituições bancárias quanto à indisponibilidade 

dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores 

excessivos que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores 

devidos para a conta única.Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação realizada pela 

secretaria.Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a 

parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, 

por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo 

inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427565 Nr: 9719-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 
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parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432224 Nr: 888-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 , de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo (art. 854 CPC).Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias quanto à indisponibilidade dos valores almejados, 

providencie-se o desbloqueio de eventuais valores excessivos que 

tenham sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a 

conta única.Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, 

contados a partir da data da intimação realizada pela secretaria.Consigno 

que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada 

afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica 

ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo inconformismo com 

penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte 

contrária intimada para que, querendo, manifeste-se sobre a petição da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias, sem que a parte executada afetada pela penhora 

apresente qualquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao 

levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se as 

contas bancárias indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433392 Nr: 2057-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FAVRETTO, SERGIO FAVRETTO, 

MARILAINE ROSSETI FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15606/0-MT

 pela secretaria.Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, 

a parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada 

pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de 

citação ou ao último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. 

Havendo inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727810 Nr: 8658-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A BAZZANO COMÉRCIO ME, LUIZ ALBERTO 

BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo 

inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711092 Nr: 6086-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADAO COMERCIO MOTOS LTDA ME, 

GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 única.Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, 

contados a partir da data da intimação realizada pela secretaria.Consigno 

que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada 

afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica 

ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos ou, ainda, por edital. Havendo inconformismo com 

penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte 

contrária intimada para que, querendo, manifeste-se sobre a petição da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias, sem que a parte executada afetada pela penhora 

apresente qualquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao 

levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se as 

contas bancárias indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754450 Nr: 10011-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE REZENDE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 por edital. Havendo inconformismo com penhora, com fundamento no art. 

10 do CPC, determino que seja a parte contrária intimada para que, 

querendo, manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias. Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a 

parte executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Procedida a 
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consulta no sistema Renajud, junte-se a resposta aos autos, intimando-se 

a parte exequente para que sobre ela se manifeste, no prazo legal. 

Expeça-se os ofícios para a penhora de valores junto as cooperativas 

SICREDI, SICOOB e UNICRED, tal como requerido pela 

exequente.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.: 795141 Nr: 12441-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 pela secretaria.Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, 

a parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada 

pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de 

citação ou ao último endereço informado nos autos ou, ainda, por edital. 

Havendo inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo. 

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes. Por fim, indefiro o 

pedido de desapensamento da ação de execução e dos embargos a 

execução, haja vista o disposto no artigo 914, §1º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706226 Nr: 933-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. O feito foi convertido em cumprimento de sentença. 

Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 134. Em seguida, sendo a 

PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a partir da data da 

intimação realizada pela secretaria. Consigno que, não tendo advogado 

constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser 

intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao 

endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos. Sendo a 

penhora negativa, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, 

dê prosseguimento ao feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702228 Nr: 10206-04.2011.811.0003

 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): VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Prossegue o feito para a execução do acordo 

celebrado às fls. 97/101, que foi homologado e não cumprido pelo 

executado. Considerando o pacto referente a este feito e aos autos em 

apenso (702225 e 702358) e que a sua execução foi requerida neste 

processo, determino o arquivamento dos apensos. O exequente requereu 

a realização de penhora on line nas contas bancárias da executada (fls. 

126/130). Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que 

sejam imediatamente liberados. Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação realizada pela 

secretaria. Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a 

parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, 

por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento 

ao feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703784 Nr: 11761-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados. Cuida-se de ação de execução onde o exequente 

requereu a realização de penhora online nas contas bancárias da 

executada (fls. 99/102). -se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a partir da data da 

intimação realizada pela secretaria. Consigno que, não tendo advogado 

constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser 

intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao 

endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos. Sendo a 

PENHORA NEGATIVA, proceda-se a consulta no Sistema Renajud para 

buscar informações se o executado possui bens registrados junto ao 

Detran. Intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, dê 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435276 Nr: 3943-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA GODOY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Vistos e examinados. Chamo o feito a ordem, tornando sem efeito os atos 

processuais de fls. 112/117. A presente ação foi julgada procedente, com 

a condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e não 

adimplidas dos contratos objeto da ação, devendo o débito ser atualizado 

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do vencimento de cada parcela inadimplida; mais 20% de 

honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação (fls. 92). Em 

embargos de declaração a requerida também foi condenada ao pagamento 

de multa contratual no valor de 2% do débito (fls. 96). A decisão transitou 

em julgado (fls. 98). O autor requereu o cumprimento da sentença, tendo o 

pedido restado deferido às fls. 102. A executada foi intimada por edital 

(fls. 106), e não cumpriu a obrigação (fls. 110). A exequente requereu o 

deferimento de penhora on line. DECIDO. Tendo em conta que, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na ordem de 

preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do 

executado.Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem 

de bloqueio do Sistema BacenJud como tal.Determino que esta decisão 
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permaneça sem publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, 

de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo.Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.Em seguida, sendo 

a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, por edital. Sendo a 

PENHORA NEGATIVA, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

legal, dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751804 Nr: 8679-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURELINO SEBASTIÃO DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA FELIZATI DA SILVA, DENILZA FELIZATI DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11.230-B, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 Vistos e examinados. Determino que esta decisão permaneça sem 

publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a 

impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 

854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT). Com a vinda da resposta 

das instituições bancárias quanto à indisponibilidade dos valores 

almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores excessivos 

que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a 

conta única. Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que 

sejam imediatamente liberados. Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação realizada pela 

secretaria. Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a 

parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, 

por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

proceda-se a consulta no Sistema Renajud para buscar informações se o 

executado possui bens registrados junto ao Detran. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818925 Nr: 2517-30.2016.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA para 

condenar os requeridos a pagarem à autora o valor de R$ 162.712,05 (fls. 

08), valor que deverá ser devidamente corrigido com juros de mora, 

fixados em 1% desde a data da citação e correção monetária, que deverá 

incidir desde o vencimento, utilizando-se o INPC. Por fim, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação e o faço 

com amparo no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil/2015.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427565 Nr: 9719-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos e examinados.

 Requereu a parte exequente o prosseguimento do feito em relação ao 

executado JOSELITO ARLINDO CORREA.

 No que tange ao pleito de pesquisa de bens, proceda-se a pesquisa junto 

ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do executado 

JOSELITO ARLINDO CORREA (fls. 30 verso).

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429972 Nr: 11967-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GONCALVES SERVICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de busca de endereço formulado às fls. 265, pelos 

sistemas disponíveis a este juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345055 Nr: 559-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL JOSE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:331.167 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Certifique-se se a parte executada foi intimada da penhora realizada.

 Procedam-se as atualizações necessárias, quanto ao endereço do 

executado (fls. 216).

 Em relação ao prosseguimento do feito, ante a inércia da parte executada, 

conforme certidão de fls. 225, defiro a realização da penhora online, no 

que concerne ao valor indicado (R$36.556,51), com fulcro no art. 835, 

inciso I, do CPC.

 Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado 

(fls. 222/223).

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 

2.19.8 da CNGC/MT).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que sejam 

imediatamente liberados.
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 Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 Vistos e examinados.Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, 

a parte executada quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 38 verso O 

exequente requereu a realização de penhora on line nas contas bancárias 

da executada, indicando o valor de R$ 97.280,61 (noventa e sete mil, 

duzentos e oitenta reais e sessenta e um centavos). Tendo em conta que, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na 

ordem de preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em 

nome da parte executada.Observe-se o valor indicado no demonstrativo 

de cálculo apresentado. Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT.Determino que esta decisão permaneça sem 

publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a 

impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 

854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Com a vinda da resposta 

das instituições bancárias quanto à indisponibilidade dos valores 

almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores excessivos 

que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a 

conta única.Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que 

sejam imediatamente liberados. Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427455 Nr: 9620-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ANTONIA PEREIRA LEITE, ELIANE AVELINO DOS 

SANTOS, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Trata-se de Cumprimento de Sentença (fls. 56). 

Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte (fls. 59). O exequente requereu a realização de penhora 

on line nas contas bancárias da executada, indicando o valor de 

R$11.602,65 (onze mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme demonstrativo do débito de fls. 132. Tendo em conta 

que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar 

na ordem de preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 

854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes 

em nome da parte executada. Observe-se o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo apresentado (fls. 132). Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.Determino que esta decisão 

permaneça sem publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, 

de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Com a vinda 

da resposta das instituições bancárias quanto à indisponibilidade dos 

valores almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores 

excessivos que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores 

devidos para a conta única.Caso sejam penhorados valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

determino que sejam imediatamente liberados. Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714944 Nr: 10194-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta que as partes, embora devidamente intimadas do 

despacho de fls. 159, ao se manifestarem nos autos (fls. 160 e 162), nada 

opuseram em relação ao fato da arrematação ter se dado de forma 

parcelada, HOMOLOGO a mesma, vez que não fere as regras contidas no 

artigo 895, §1º, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720223 Nr: 1270-19.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 A parte autora requereu a expedição de ofício para o Detran/MT, para que 

este forneça o endereço cadastrado no sistema para tentativa de 

localização do veículo.

 Autorizo a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas 

disponíveis a este juízo (BACENJUD, INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 Vistos e examinados.

Torno sem efeito a decisão de fl. 377, no tocante à consulta ao Sistema 

Renajud. No mais, prossiga-se com o cumprimento da decisão.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879990 Nr: 10280-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Intimação do executado para, no prazo legal, manifestar acerca da 

penhora de valores de fls. 238/239, na importancia de R$ 4.211,23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879640 Nr: 10148-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:211808/SP

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo legal, manifestem-se sobre a 

instauração do presente incidente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802834 Nr: 15537-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A

 Intimação do executado para, no prazo legal, manifestar acerca da 

penhora de valores de fls. 84, na importancia de R$ 8.867,47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 2523-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZOS DE DIREITO DIVERSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para que, no prazo de 15 dias, 

tome conhecimento, bem como, se manifeste à respeito da instauração do 

presente incidente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750921 Nr: 8243-53.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, Erlan Oliveira Costa - OAB:19.176 - MT, THYAGO 

RODRIGO CASTRO - OAB:12648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

defesa de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716341 Nr: 11716-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONDIAL SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEXEIRA RIOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT17210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Intimação do executado para, no prazo legal, manifestar acerca da 

decisão de fl.295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 10272-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, KATIA FARES 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT272-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, WILSON LOPES - OAB:7396-B, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar acerca das 

alegações de nulidade e outros apresentados pelo executado em petição 

de fls. 137/141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 336971 Nr: 5360-85.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINTER TRADING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 10.094, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Intimação do executado para, no prazo legal, manifestar acerca da 

penhora nos autos em tramite pela 11ª Vara Civel de São Paulo no valor de 

R$ 2.084.584,76, conforme Carta Precatória de fls. 574/578.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 392823 Nr: 6380-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIENCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, LUCIANO DILLI - OAB:58793/RS, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703279 Nr: 11257-50.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANTANA DA SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação do autor, para no prazo legal, manifestar acerca da decisão de 

fl.181

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766034 Nr: 404-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751024 Nr: 8298-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795139 Nr: 12440-17.2015.811.0003

 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): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 412374 Nr: 8486-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada.

Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 

2.19.8 da CNGC/MT).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Havendo inconformismo com a penhora, com fundamento no art. 10 do 

CPC, determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 772089 Nr: 3215-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON FRANCISCO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 64, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008395-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006144-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005384-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007209-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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)

Outros Interessados:

JANETE COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008385-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BRITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 
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LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009155-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA BARBOSA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007547-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CAROLINE RUFINO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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 
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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: 1009593-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A (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 1009593-54.2017.8.11.0003 AUTOR: GENI OLIVEIRA DE 

ALMEIDA AMORIM Advogado do(a) AUTOR: DANITIELI MARINGOLO 

LEMOS SILVA - MT0017362A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004249-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004249-92.2017.8.11.0003 AUTOR: ANTONIO CANDIDO 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

MT0012903A 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 
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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: 1002125-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002125-05.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - PR50945 REQUERIDO: PONTO QUENTE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

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: 1002272-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER NOEL DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002272-31.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - MT4482/O, MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S 

REQUERIDO: CLEBER NOEL DE MOURA Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001282-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001282-40.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 21.458.866,50; Tipo: Cível; Espécie: IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

(114)/[Classificação de créditos]. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPUGNANTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA 

LTDA Parte Ré: IMPUGNADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da parte 

impugnada para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se 

vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em 

seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Depois da 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 

2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001287-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001287-62.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 5.512.433,89; Tipo: Cível; Espécie: IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

(114)/[Classificação de créditos]. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPUGNANTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA 

LTDA Parte Ré: IMPUGNADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da parte 

impugnada para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se 

vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em 
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seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Depois da 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 

2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001289-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001289-32.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

(114)/[Classificação de créditos]. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPUGNANTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA 

LTDA Parte Ré: IMPUGNADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da parte 

impugnada para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se 

vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em 

seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Depois da 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 

2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 886069 Nr: 127-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE DE OLIVEIRA, ANA ELISA DE 

OLIVEIRA BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do Querelante, Dr. Marcilio Ribeiro Lacerda, da 

designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 18/04/2018 

ás 13:30 horas.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1004991-54.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que A.M.P.R. move contra Jair José da Silva, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de JAIR JOSÉ DA SILVA (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, A.M.P.R. 14. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei. 

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA TOMAZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO DE SOUZA MENEZES (RÉU)

REINALDO DE SOUZA MENEZES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002257-33.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

endereço apresentado pela parte requerida através de seu curador 

especial, na petição de ID: 10520856, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que, para tal, disporá 

do prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), que fluirá a partir da juntada 

do mandado devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se, ainda, à 

parte requerida que, caso não conteste a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000197-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. J. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000197-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Preliminarmente, 

verifico que o interditando encontrava-se internado em clínica de 

tratamento na cidade de Itapira-SP quando da propositura da presente 

ação, sendo posteriormente transferido para outra clínica de tratamento 

em Juquitiba-SP, conforme petição de ID: 11433900. 2. Assim, faz-se 

necessário discorrer acerca da competência deste Juízo para 

processamento e julgamento do presente feito. 3. É notório que a regra 

geral, em casos como o ora em análise, é a fixação do foro competente 

para análise do feito no domicílio do requerido, atendendo ao seu melhor 

interesse, conforme entendimento pacificado do STJ. Nesse sentido, 

analisando o arcabouço probatório colacionado aos autos, pode-se inferir 

que o requerido sempre residiu e esteve domiciliado nesta comarca de 

Rodonópolis-MT, porém, nos últimos meses anteriores à sua internação, 

esteve residindo na cidade de São Paulo-SP. 4. Sabe-se que a internação 

temporária, meramente para tratamento clínico hospitalar, não enseja a 

alteração do domicílio da parte, conforme julgados a seguir: “EMENTA: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE 

REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, AO ARGUMENTO DE QUE O JUÍZO 

COMPETENTE SERIA O DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O INTERDITANDO 

INTERNADO. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO E PROVIDO, PELO 
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ENTENDIMENTO DE QUE O LOCAL ONDE O INTERDITANDO SE ENCONTRA 

INTERNADO NÃO SE ENQUADRA NA NATUREZA DE DOMICÍLIO, ALÉM DE 

QUE SE TRATA DE COMPETÊNCIA RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL NÃO 

PODERIA TER SIDO DECLARADA DE OFÍCIO, SEM OPOSIÇÃO DE 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ. 

UNANIMIDADE.” (TJPA -CC: 00071896120128140028 BELÉM, Relator: 

Gleide Pereira de Moura, Data de Julgamento: 03/06/2015, Câmara 

Especial, Data de Publicação: 10/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA DE DUQUE DE CAXIAS E VARA DE 

FAMÍLIA REGIONAL DE MADUREIRA. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO 

FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. 1 - Interditando residente na 

Comarca de Duque de Caxias. 2 - O fato de o interditando se encontrar 

internado em nosocômio localizado em Madureira não enseja a 

modificação da competência, mesmo porque nada há que impeça sua 

recuperação e alta ou, até mesmo, eventual transferência para outra 

localidade. 3 - Hospital não pode ser considerado domicílio, visto não 

haver ânimo definitivo de lá residir. 4. Competência do Juízo suscitante.” 

(TJRJ - CC: 0033000352013819000 RJ, Relator: Antonio Iloizio Barros 

Bastos, Data de Julgamento: 26/08/2013, 4ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 29/08/2013) 5. Porém, como já pontuado anteriormente, antes 

de seu internamento, o requerido havia estabelecido novo domicílio na 

cidade de São Paulo-SP, onde, segundo consta na exordial, alugou um flat 

para si e se encontrava fazendo os preparativos para dar início a um 

curso preparatório para concursos públicos que perduraria durante todo o 

presente ano de 2018, ou seja, o requerido estabeleceu sua residência em 

São Paulo-SP com ânimo definitivo. 6. Nesse sentido, traz-se a disposição 

do art. 70 do Código Civil: Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar 

onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 7. Assim, 

acolhendo a cota ministerial de ID: 11391392, considerando a prevalência 

do princípio do melhor interesse do incapaz, com fulcro no art. 8º da Lei 

n.º 13.146/2015, remetam-se os autos ao juízo competente da Comarca de 

São Paulo-SP, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intime-se. 11. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMO RESENDE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001671-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. L. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

AGILDO OLIVEIRA AMORIM OAB - MT3661/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002901-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELAINE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

G. B. D. O. (REPRESENTADO)

L. B. D. O. (REPRESENTADO)

 

Certidão audiência CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000664-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR OAB - MS16337-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 
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necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000652-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. V. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008649-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1008649-52.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

tendo em vista que o feito já foi sentenciado e que a sentença já transitou 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002757-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILE NUNES DE ANDRADE (RÉU)

 

Processo n.º 1002757-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12184270, pelo que designo o dia 21.05.2018, às 16h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001179-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA OAB - MT4777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE DA SILVA SANTOS VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANARI VILELA DE MORAES OAB - MT0010215S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISNEY DURAN VILELA OAB - MT10573/O (ADVOGADO)

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 
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venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001865-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. F. C. P. (AUTOR)

P. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

 

Certidão audiência CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004156-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

 

Certidão audiência CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003642-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. (AUTOR)

I. A. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO ENRICONE OAB - RS78364 (ADVOGADO)

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

 

Certidão audiência CEJUSC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814347 Nr: 992-13.2016.811.0003

 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: VDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 992-13.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 16.05.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14557-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA 

- OAB:16.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356

 4. Conforme se observa da leitura do dispositivo supra, o pedido de 

levantamento de interdição será apensado aos autos de interdição, e não 

o inverso. Isso por que o pleito de levantamento de interdição, por ter 

caráter acessório, não possui autonomia para tramitar de forma 

independente e, sendo assim, deve tramitar em apenso à ação principal. 5. 

Considerando que a ação principal, qual seja, a Ação de Interdição de n.º 

2452.60-2001, tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, não há dúvida de que aquele juízo é o competente para 

apreciar e julgar a presente demanda, juntamente com o feito principal, o 

qual foi solicitado para este juízo de forma equivocada. 6. Dessarte, 

considerando que no caso em apreço se vislumbra a ocorrência de 

conexão entre os feitos mencionados e tendo em vista a norma do art. 

1.186, § 1º, da Lei Instrumental Civil, em homenagem ao princípio da 

segurança jurídica e com fulcro no art. 105, do Digesto Processual Civil, 

declino da competência para o processamento e julgamento desta actio, 

bem como da Ação de Interdição de n.º 2452.60-2001 (em apenso), em 

favor do juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

para onde estes feitos deverão ser remetidos, após as baixas de estilo e 

anotações de praxe. 7. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

março de 2016. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814347 Nr: 992-13.2016.811.0003

 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: VDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 992-13.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado.

3. Abra-se vista ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo 

legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351367 Nr: 6481-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY VAZ LAUX - OAB:7624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK, para devolução dos autos nº 

6481-17.2005.811.0003, Protocolo 351367, 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.: 389187 Nr: 2816-22.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPAB, RPA, JA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSANDRA PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:7.791/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 2816-22.2007.811.0003, Protocolo 

389187, 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.: 791473 Nr: 10863-04.2015.811.0003

 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: MFPAB, RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 10863-04.2015.811.0003, 

Protocolo 791473, 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.: 421679 Nr: 3942-39.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVRA, ERDA, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA DO 

NASCIMENTO ARAÚJO - OAB:MT/12.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LEIDIANE BASILIO DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 3942-39.2009.811.0003, Protocolo 421679, 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.: 419910 Nr: 2195-54.2009.811.0003

 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: VILMAR VENZOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVELINO VENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GERALDO ROBERTO PESCE, para devolução 

dos autos nº 2195-54.2009.811.0003, Protocolo 419910, 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.: 440441 Nr: 9108-18.2010.811.0003

 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: MTF, SCCTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THYAGO RODRIGO 

CASTRO, para devolução dos autos nº 9108-18.2010.811.0003, Protocolo 

440441, 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.: 452254 Nr: 7433-83.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDSS, IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DA SILVA 

RODRIGUES - OAB:DEFENSORA P

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

FRANCISCA DE FREITAS, para devolução dos autos nº 

7433-83.2011.811.0003, Protocolo 452254, 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.: 430949 Nr: 12805-81.2009.811.0003

 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: MFPAB, RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS, JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 12805-81.2009.811.0003, 

Protocolo 430949, 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): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706630 Nr: 1356-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAFR, MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1356-24.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que se trata de uma ação de 

execução de alimentos, a qual tem previsão legal no art. 824 e seguintes 

do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de 

bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.”
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“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.” (grifamos)

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” (grifamos).

2. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não pode prover, pelo seu trabalho, a própria 

mantença, enquanto que aquele de quem se pleiteia, pode fornecê-los sem 

desfalque do necessário ao seu sustento.

3. Tendo em vista que este feito se trata de uma ação executória, a parte 

exequente pode se valer de todos os meios legais para alcançar a sua 

pretensão, sendo assim, nota-se que foi requerida pela parte autora uma 

medida expropriatória válida para se efetivar o cumprimento do título 

executivo em apreço, qual seja, a penhorabilidade dos bens que 

guarnecem a residência do executado.

4. Por outra banda, é sabido que alguns bens da vida civil são protegidos 

pelo instituto da impenhorabilidade, que é regido pela Lei n.º 8.009/90, que 

estipula como regra, no seu art. 1º, a impenhorabilidade dos bens de 

família, prescrevendo algumas exceções em seu art. 2º, dentre as quais 

estão às obras de artes e bens suntuosos, in verbis:

“Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras 

de arte e adornos suntuosos.

Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se 

aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de 

propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.”

5. Nesta mesma linha de intelecto, o art. 3º da lei supracitada prescreve 

que a impenhorabilidade é oponível como via de regra, salvo em alguns 

casos, como é este em análise, conforme se extrai de seu inciso III, 

vejamos:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, 

salvo se movido:

(...)

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o 

bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou 

conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela 

dívida;” (grifei).

 6. Ainda sobre o mesmo tema, o art. 833 do Código de Ritos, apresenta 

um rol de impenhorabilidade, porém, também indica a exceção no caso de 

dívida de alimentos, em seu inciso II:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida;” (grifamos)

7. Feitas estas considerações e ante a manifestação de fls. 96/98, defiro 

o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, 

desde que de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida.

 8. No mais, defiro também o pleito de reiteração do ofício expedido à fl. 90, 

visando à comunicação da alteração do endereço do requerido, na forma 

pleiteada pela parte autora às fls. 94/95, anverso e verso.

9. Abra-se vista ao Ministério Público.

10. Intime-se.

11. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756027 Nr: 10848-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, VSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10848-69.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora, às fls. 56 e 

57, anverso e verso, pleiteou a intimação editalícia da parte executada, eis 

que mesmo após várias tentativas não foi possível intimá-lo. Sendo assim, 

não resta outro caminho senão o deferimento da pretensão da requerente, 

o que faço com fundamento no art. 275, §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

[...]

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifei).

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792395 Nr: 11267-55.2015.811.0003

 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: SP, JPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - 

OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 11. Assim, em conformidade com o parecer ministerial e por tudo mais que 

dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, julgo procedente o pedido veiculado no petitório inaugural 

para reconhecer a paternidade da parte requerida em relação à parte 

requerente, que passará a se chamar SOPHIA PEREIRA BORGES, sendo 

que doravante constará na certidão de nascimento da parte requerente 

como seu genitor a pessoa de KAIO CÉSAR MARTINS BORGES, 

qualificado nos autos.12. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. 13. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento desta decisão.14. Intime-se o representante 

do Ministério Público.15. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o 

mandado ao Registro Civil competente, para que seja averbada a 

paternidade e os apelidos de família da parte requerida no nome da parte 

requerente, atendido o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, §1º, “d”, e art. 

109, §4º, da mesma Lei.16. 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, 20 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 450703 Nr: 5883-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFGA, AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5883-53.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Abra-se vista ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo 

legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 869611 Nr: 6443-82.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSP, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 21.663-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6443-82.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra-se a decisão de fl. 63, devendo ser observados, na expedição 

do mandado de citação, o endereço e o telefone indicados pela parte 

requerente às fls. 64 e 65.

2. Indefiro o pleito de item 2 da petição de fls. 64 e 65, por ausência de 

amparo legal, uma vez que os dispositivos legais mencionados pela 

requerente tratam de intimação, e não de citação.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 394015 Nr: 7537-17.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:15.290/2000, 

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A, 

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:OAB/MT 15.080 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de 

processar e julgar o feito em apreço, determinando a remessa destes 

autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que não seja mais remetido a este gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 427742 Nr: 9899-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, ACS, SCS, ACS, ACDS, RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9899-21.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 135 e 136, anverso e verso, para que seja oficiado 

à Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737021 Nr: 16261-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16261-97.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por LAISA 

ALBANO PEREIRA em face de RONILSO PEREIRA (qualificados nos 

autos).

2. Requereu a parte autora extinção do feito em razão da desistência, à fl. 

84, anverso e verso.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 775455 Nr: 4410-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de LUCILEY CATUVER DOS SANTOS (qualificada 

nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 3º, inciso 

II, do Código Civil.16. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do 

Digesto Civil, nomeio como curadora da interditanda a requerente, 

MARLENE CATUVER DOS SANTOS.17. Em atenção ao disposto no art. 

1.184 da Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se 

o presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.18. Expeça-se mandado de inscrição.19. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 20. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 
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praxe. Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 22 

de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753629 Nr: 9614-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGMDS, KPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145/MS

 Processo n.º 9614-56.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 65 e 66, anverso e verso, para que seja oficiado à 

Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716444 Nr: 11828-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDOS, VROS, HMFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11828-84.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o teor da petição de fl. 74, anverso e verso, defiro o 

pedido da parte autora, para que, primeiramente, seja oficiado à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca do cumprimento 

do ofício de fl. 73.

2. Com a resposta, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo legal.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704839 Nr: 12817-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCDS, ECDS, OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12817-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.

2. Após, abra-se vista ao Ministério Público e, em seguida, voltem 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706273 Nr: 982-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLS, CFL, APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 982-08.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 107, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 766996 Nr: 892-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBT, ABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 892-92.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fls. 117/119, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Novo Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação 

das partes interessadas, devendo o feito, durante o período de 

suspensão, aguardar na Secretaria da Vara, sendo excluído do relatório 

mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746465 Nr: 5871-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVPDSS, RVPDSS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. O dever de prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e 

econômica que deve existir naturalmente entre os membros da família e 
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parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em 

norma, ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. Originariamente, 

nada mais era do que um dever moral, um comprometimento ético, que no 

direito romano se expressava pela equidade, chamado de officium pietatis 

ou caritas. 4. Todavia, as razões que obrigam a sustentar os parentes, a 

prole e a dar assistência ao cônjuge transpassam as justificativas morais 

ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata 

na pessoa a inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, 

sobretudo quando quem necessita se trata de um familiar ou, 

principalmente, de um filho ainda menor. 5. Neste atual cenário econômico 

capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a família e seus 

integrantes naturalmente necessitam de auxílio, em especial os enfermos, 

idoso, as crianças e os adolescentes que, a priori, não possuem meios 

próprios para prover o seu sustento, sendo que além da inerente função 

assistencialista, a família provê o sustento, educação, lazer e cultura de 

seus membros compatíveis com a sua condição econômica. 6. De outro 

lado, a tentativa de localização de bens do devedor por intermédio de 

instituições bancárias e órgãos públicos deve ser prestigiada, pela sua 

utilidade e para emprestar efetividade ao processo de execução. 7. 

Dessarte, gizadas essas razões, defiro o requerimento de fl. 64, devendo 

ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, para 

que informe ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da existência de 

bens imóveis registrados em nome do devedor. 8. Intime-se. 9. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760808 Nr: 13821-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSP, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Processo n.º 13821-94.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 54.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816546 Nr: 1756-96.2016.811.0003

 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: DDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.334

 Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o processado, 

entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre as partes para 

fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear a célere 

resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor 

atenda seus interesses.

2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem 

como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita 

na Resolução 125, do ¬CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário.

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC.

4. Com a realização do ato solene, venham-me os conclusos para ulterior 

deliberação.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727966 Nr: 8806-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJCDJ, ACN, ISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8806-81.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 90/91.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771988 Nr: 3159-37.2015.811.0003

 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: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3159-37.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise minuciosa dos autos, se extrai das fls. 46/61 que parte 

requerida apresentou peça contestatória, porém, seu patrono não a 

subscreveu, no entanto, intime-o para que assine o referido pleito.

 2. No mais, tendo em vista a determinação de fl. 102, intime-se a parte 

autora para que, no prazo legal, informe a este juízo quanto à venda do 

bem móvel ali referido.

3. Após, cumpridas as determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para análise do petitório de fl. 108.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 01 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769966 Nr: 2154-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVRM, RCRM, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2154-77.2015.811.0003
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Vistos etc.

1. Ante o pedido de fl. 57 e por tudo mais que dos autos consta, em razão 

da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Marcelo Moreno Marques 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 777657 Nr: 5323-72.2015.811.0003

 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: AGDDA, LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5323-72.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 76, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434675 Nr: 3341-96.2010.811.0003

 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: AK, MGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 vistos etc.

1. Tendo em vista a propositura de acordo pela parte requerida, intime-se 

a parte autora para que se manifeste, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820577 Nr: 3193-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPM, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3193-75.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 38/39, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753628 Nr: 9613-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVMN, ECMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 6. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há incidência de crises 

periódicas, a família e seus integrantes naturalmente necessitam de 

auxílio, em especial os enfermos, idoso, as crianças e os adolescentes 

que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu sustento, 

sendo que além da inerente função assistencialista, a família provê o 

sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis com a 

sua condição econômica. 7. Insta consignar que a verba alimentar tem 

caráter vital para as manutenções básicas do necessitado, sendo 

imperioso que as prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de 

se impor ao credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não 

pode prover o próprio sustento, uma situação degradável. 8. Sobre o 

tema, anoto as considerações de Fredie Didier Júnior (Curso de direito 

processual civil. 5ª ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715): “(...) o 

alimento, em sentido amplo, abrange todo o necessário ao sustento, 

morada, vestuário, saúde e educação do ser humano. Atualmente, 

costuma-se acrescentar a este rol o lazer, considerado essencial para o 

desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.” 9. Ressai dos 

autos que o pagamento efetuado pela parte executada foi apenas parcial, 

pelo que, determino a remessa dos autos, com urgência, ao contador 

judicial para apuração, de forma discriminada, dos valores devidos 

relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os 

que venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens anteriores. 

10. Com o resultado do cálculo, abatendo-se o valor já quitado pelo 

executado (fls. 54, 66/72 e 79), em razão da manifesta inadimplência de 

pensão alimentícia devida à parte exequente intime-se o devedor a efetuar 

o pagamento integral do débito exequendo, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada imediatamente a sua prisão, 

nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715579 Nr: 10871-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, TMSOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10871-83.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 107, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817540 Nr: 2063-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2063-50.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 70, anverso e verso, devendo ser cumprido 

conforme postulado.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760824 Nr: 13832-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORT, JFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13832-26.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 38, anverso e verso, para que seja oficiado à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de 

saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770397 Nr: 2333-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDOD, APDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2333-11.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 809049 Nr: 17680-84.2015.811.0003

 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: DLDS, JGLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17680-84.2015.811.0003

 Vistos etc.

1. Da literalidade do art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que 

se proceda com a citação por hora certa mister se faz a suspeita de 

ocultação do requerido, senão vejamos:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.” (grifamos)

2. Assim, analisando a certidão do oficial de justiça de fl. 63, não se 

verifica, a priori, que houve suspeita de ocultação por parte do 

demandado, pelo que indefiro o pleito de fl. 65 de citação por hora certa.

3. Intime-se a parte demandante para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779417 Nr: 5946-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAL, MNVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Nota-se daí quão grande é a importância da efetiva prestação 

alimentícia, o que certamente levou a parte exequente a manejar a 

presente ação. 10. Corroborando as lições supra, considero, ainda, o 

seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado: “A obrigação 

alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever fundamental. O 

princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, aliado aos 

princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de buscar 

todos os meios possíveis para a efetivação do comando constitucional. A 

inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA e do SPC é 

medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento do direito aos 

alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se perseguir, 

entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da Constituição, 

bem como o da máxima efetividade das normas constitucionais. A falta de 

previsão infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a 

efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 

106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012 – 

grifamos) 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter 

substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito de fl. 57, determinando 

que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros 

de restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, 

§3º, do Código de ritos. 12. Em seguida, cumpridas as determinações 

supra, abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do 

devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério 

Público. 13. Expeça-se o necessário. 14. Intime-se. 15. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788486 Nr: 9618-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GOS, JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9618-55.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 46.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727884 Nr: 8724-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDOB, JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Processo n.º 8724-50.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra-se a decisão de fl. 85.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804409 Nr: 16088-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMPF, JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIMMY ANDREI VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 21116, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O, UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Processo n.º 16088-05.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por V.M.P.F., representado por sua genitora, Sr.ª Juliana Prado 

Rocha, em face de JOELIGTON FONSECA DA SILVA (qualificados nos 

autos).

2. Às fls. 127/128, foram carreados aos autos cópia do termo de 

audiência do Proc. 804397, onde as partes transigiram sobre o presente 

débito exequendo, portanto, preenchendo os requisitos do art. 924, III, do 

CPC.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, III, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante o acordo carreado aos autos fls. 127/128, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

III, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798101 Nr: 13504-62.2015.811.0003

 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: MWODM, ACDOM, DCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 21. 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, fixando a título de alimentos o valor de um salário mínimo 

vigente, correspondendo hoje ao valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), devidos pela parte demandada à parte autora, a 

ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante, 

até o dia 10 (dez) de cada mês.22. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.23. 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, 02 de fevereiro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798101 Nr: 13504-62.2015.811.0003

 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: MWODM, ACDOM, DCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 13504-62.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Designo o dia 27.06.2016, às 13h30min, para a realização da audiência 

de tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como 

o representante do Ministério Público.

 3. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que, 

o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias, fluirá a partir da realização 

da audiência suprarreferida.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de abril de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 449116 Nr: 4296-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSS, WSS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4296-93.2011.811.0003
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Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 113, devendo ser procedida à notificação do 

empregador do requerido, nos termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, 

devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o desconto 

diretamente na folha de pagamento do requerido.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 421324 Nr: 3601-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - 

OAB:23193, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 7. Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a leiloeiro observar as restrições dos 

incisos do art. 890, do CPC. 8. Para a realização do ato, fixo as condições 

aplicáveis, nos moldes preconizados pelos arts. 880, §1º e 885, ambos do 

Codex Processual Civil, arbitrando a comissão do leiloeiro em 5% do valor 

do lanço vencedor, fixando também a comissão residual em 2,5% do valor 

da avalição em caso de remissão ou transação entre as partes, sendo 

que caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento, bem como 

a prestação de contas, nos termos do art. 884, do CPC, fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para efetivação do leilão que terá como valor mínimo o 

estabelecido em avaliação judicial a ser realizada. 9. Serão admitidas 

propostas de parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, 

do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento. 10. O lance mínimo no 

leilão de imóveis em quaisquer das datas será de 50% da avaliação (art. 

891, do CPC). 11. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro 

priorizar leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial 

e eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual/hodierna e, 

inclusive, de seu próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e 

disposições do Diploma Processual Civil. 12. Em seguida, caso reste 

infrutífero o leilão, fica, desde já, autorizada a venda direta do bem 

descrito nos autos, devendo este se dar também pelo leiloeiro designado, 

no prazo de 90 (noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já 

fixadas pelo juízo. 13. Se também inexitosa a venda direta do bem, 

havendo propostas de compra em valores inferiores aos balizados, estas 

serão submetidas ao juízo para apreciação. 14. Intime-se. 15. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765868 Nr: 294-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIPdS-M, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 294-41.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 44, determinando que seja oficiado à CEF para que 

bloqueie e penhore o valor existente a título de saldo PIS/FGTS em favor 

do executado, conforme o débito exequendo discutido no caso em apreço, 

bem como para que proceda à transferência dos valores para conta 

bancária informada pela parte autora no referido petitório.

2. Empós, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819519 Nr: 2748-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP, VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 Processo n.º 2748-57.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 44.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435061 Nr: 3727-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 Processo n.º 12296-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pedido formulado pela pala parte requerida em sede 

de embargos de declaração com efeitos infringentes, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758274 Nr: 12296-77.2014.811.0003

 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: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12296-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pedido formulado pela pala parte requerida em sede 

de embargos de declaração com efeitos infringentes, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731321 Nr: 11747-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAR, PLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Intimação do patrono da parte requerida Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR, dos termos da sentença cuja parte dispositiva segue adiante 

transcrita: "... 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo de execução, e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver o 

adimplemento total da dívida. 5. Diante da manifestação das partes 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, II, do Codex 

Processual Civil..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779453 Nr: 5967-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDFF, LCPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fl. 52/53, 

anverso e verso), determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de ritos, bem como, 

seja expedida certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que 

a parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC. 12. No mais, sem prejuízo da decisão supra, 

defiro a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de que se 

proceda à transferência dos valores de PIS/FGTS existentes em favor do 

executado para conta bancária informada pela parte autora, conforme o 

débito discutido no caso em apreço. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739821 Nr: 1862-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1862-29.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ressai da análise minuciosa dos autos que, não obstante o pleito 

formulado pela executada às fls. 91/92, a arrematação por hasta pública 

observou todos os preceitos e requisitos legais, não havendo se falar em 

sua anulação.

2. Ademais, o valor atribuído ao bem pelo avaliador judicial não foi 

impugnado pela parte requerida no momento oportuno, não podendo ser 

feito agora, após a arrematação regular do bem, razão pela qual indefiro o 

pleito da executada.

3. Assim, determino o regular prosseguimento do feito nos termos do 

despacho de fl. 89.

4. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825383 Nr: 4747-45.2016.811.0003

 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: EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4747-45.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o v. Acórdão de fls. 60/69, considerando a prevalência do 

princípio do melhor interesse do menor, com fulcro no art. 147, inciso I, do 

ECA, bem como o art. 53, inciso II, do CPC, remetam-se os autos ao juízo 

competente da Comarca de Campo Verde/MT, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816963 Nr: 1907-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPADSB, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos 

do art. 924, inciso II, c.c. 487, inciso III, a, ambos do Codex Processual 

Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 410275 Nr: 6330-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRNA, ALNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:

 Processo n.º 6330-46.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 207, devendo proceder-se com o necessário para 

transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária de 

titularidade da parte autora.

2. Empós, oficie-se à Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao 

juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Com a resposta, intime-se a parte autora para que requeira o que de 
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direito, bem como para que junte o demonstrativo de cálculo atualizado da 

dívida, no prazo legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817970 Nr: 2215-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPM, JPM, WDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2215-98.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 50, formulado pelo executado, bem como o pleito de 

fls. 53/54, formulado pela parte exequente.

2. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, regularize sua 

situação processual, eis que atingida a maioridade, procedendo-se, em 

seguida, à abertura de vista dos autos ao Ministério Público.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813087 Nr: 569-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDMS, SZDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 569-53.2016.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010486-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. L. B. D. D. S. (REQUERENTE)

E. A. L. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010486-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. A teor do pedido registrado 

no ID 11449219 recebo a emenda apresentada para fins de determinar a 

inclusão do menor E. A. L. D. da S. no POLO ATIVO da lide, devidamente 

representado por sua genitora, facultando-se, mais uma vez, a 

regularização da representatividade processual do menor, no prazo de 

cinco dias. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. 

Comprovada documentalmente a filiação entre o requerente E. A. L. D. da 

S. e o requerido fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, alimentos 

provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do demandado, em 

cinquenta por cento salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), mediante depósito na conta 

bancária indicada na exordial, até o dia dez de cada mês. 5. Designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2018, às 15 horas, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

7. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

NCPC). Em seguida, colha-se parecer ministerial. Notifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007000-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR REGINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007000-52.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a data 

de 16 de maio de 2018 às 14h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003907-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DUQUE DE LIMA TELES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003907-81.2017.8.11.0003 Vistos etc., Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de mediação entre as partes, pois além de fomentar 

a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo 

nos §§ 2º e 3º, do art. 3º, bem como no inciso V, do artigo 139, ambos do 

CPC/2015, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, deixando desde já designado o dia 10 de abril 

de 2018, às 13h00min, para realização de Sessão de Mediação no 

presente feito, a ser presidida por mediador devidamente capacitado pelo 
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NUPEMEC, seja credenciado ou voluntário (mesmo que em período de 

estágio supervisionado). Efetive-se a secretaria desta vara especializada 

a devida intimação das partes, sendo que o exequente deverá ser 

intimado via DJE através de sua procuradora e a executada pessoalmente. 

Oportunamente, promova-se o necessário ao cadastramento do feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (§ 5º 

do artigo 8º, da Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC). Após, acaso 

inexitosa a Sessão de Mediação, a parte exequente já ficará ciente do 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que venha a requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito. Intimem-se as partes a 

comparecerem na sessão ora aprazada Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010128-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORCINO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDE CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010128-80.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido JOÃO ALVES DOS SANTOS (CPF 

592.371.125-72) em conta poupança ou conta corrente, bem como a titulo 

de PIS/PASEP e FGTS, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta. 3. Com as informações, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002114-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREM HAPUQUE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

ANA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS (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.: 1002114-73.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se ao Consórcio Nacional Honda 

solicitando informações acerca de existência de valores passíveis de 

levantamento em favor do falecido Jordon Alves da Silva, 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 aos requerentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer acerca da existência de bens deixados pelo 

falecido. 4. No mais, intimem-se os requerentes para colacionar ao feito 

certidão de nascimento ou casamento do 'de cujus', conforme o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as determinações supra, renove-se 

a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002710-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DA SILVA GONCALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002710-91.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

MARLENE DA SILVA GONÇALVES em desfavor de MARIA HELENA DA 

SILVA GONÇALVES, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relata a 

autora que a interditanda é sua irmã, sendo que a mesma encontra-se 

impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu cotidiano, em 

razão de ser portadora de retardo mental grave, bem como transtornos 

psicóticos agudos e transitórios, além de oligofrenia e diabetes, 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 6746911, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora à interditanda, a 

Senhora Marlene da Silva Gonçalves. Estudo psicossocial encartado aos 

autos (ids nº 8256967 e 8258279). Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da interditanda, bem como 

nomeou-se curador especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 8799136). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10132977. Em parecer, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido inicial (ID nº 12071093). Feito concluso. É a síntese. 

Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas transformações 

com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes 

profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como 

anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência 

deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma 

perspectiva constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, 

em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento 

jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele 

autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato 

da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 
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for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o documento 

carreado no ID nº 6743905 evidencia que, a par das limitações, a 

interditanda possui restrições para atividades da vida diária e está inapta 

para decidir sobre atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde 

também foi constatada por ocasião da audiência de entrevista. Isso não 

implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque 

não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, 

quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por 

MARLENE DA SILVA GONÇALVES, a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará 

de prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

interditanda. A interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, 

com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se 

o competente mandado de registro da sentença de interdição para Cartório 

de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença 

junto à certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002167-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CARINE DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

BRUNO DE MOURA AMANCIO (REQUERENTE)

ROBERVAL DA SILVA AMANCIO (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.: 1002167-54.2018.8.11.0003 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 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido Humberto Pedreira Amancio, 

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 aos 

requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca da 

existência de bens deixados pelo falecido. 4. No mais, intimem-se os 

requerentes para colacionar ao feito certidão de nascimento do falecido, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as determinações supra, 

renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de abril de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002710-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DA SILVA GONCALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002710-91.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por 

MARLENE DA SILVA GONÇALVES em desfavor de MARIA HELENA DA 

SILVA GONÇALVES, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relata a 

autora que a interditanda é sua irmã, sendo que a mesma encontra-se 

impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu cotidiano, em 

razão de ser portadora de retardo mental grave, bem como transtornos 

psicóticos agudos e transitórios, além de oligofrenia e diabetes, 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 6746911, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora à interditanda, a 

Senhora Marlene da Silva Gonçalves. Estudo psicossocial encartado aos 

autos (ids nº 8256967 e 8258279). Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da interditanda, bem como 

nomeou-se curador especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 8799136). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10132977. Em parecer, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido inicial (ID nº 12071093). Feito concluso. É a síntese. 

Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas transformações 

com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes 

profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como 

anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência 

deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma 

perspectiva constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, 

em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento 

jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele 

autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato 

da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 
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Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o documento 

carreado no ID nº 6743905 evidencia que, a par das limitações, a 

interditanda possui restrições para atividades da vida diária e está inapta 

para decidir sobre atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde 

também foi constatada por ocasião da audiência de entrevista. Isso não 

implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque 

não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, 

quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter MARIA HELENA DA SILVA GONÇALVES à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por 

MARLENE DA SILVA GONÇALVES, a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará 

de prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

interditanda. A interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, 

com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se 

o competente mandado de registro da sentença de interdição para Cartório 

de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença 

junto à certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002256-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ZANDONATO BRITO (REQUERENTE)

CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO (REQUERENTE)

SUELI HELENA ZANDONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ZANDONATO (REQUERIDO)

NEUZA ZACANINI ZANDONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002256-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante o requerente CLAUDECI APARECIDO 

ZANDONATO, facultando-o a firmar compromisso em 05 (cinco) dias. 

Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar plano final de partilha acompanhado da seguinte 

documentação: a) cópia integral da matrícula dos imóveis inventariados 

(matrículas nº. 97651 e 63033); b) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, bem como comprovante de recolhimento do tributo 

ou declaração de isenção do mesmo; c) certidão negativa de testamento, 

nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Sem prejuízo, visando 

evitar a obstacularização do andamento processual, e, 

consequentemente, prezando pela célere prestação jurisdicional, dou por 

prejudicada a análise, no seio do arrolamento, do pedido de alvará 

constante da exordial. Com efeito, o procedimento de arrolamento é 

diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do presente, ao certo 

ocasionaria tumulto processual. Ultimadas as providências, renove-se a 

conclusão. Às providências. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001242-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JOAQUIM RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001242-58.2018.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista que o petitório 

retro não atende ao quanto determinado no ID nº. 11919076, intime-se a 

parte autora para conferir valor à causa e, efetivar o recolhimento da taxa 

judiciária e custas judiciais ou alternativamente comprovar a 

hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do presente feito (art. 

456, §1º da CNGC/MT). No mais, os requerentes deverão regularizar o 

polo ativo da demanda, bem como o instrumento procuratório colacionado 

ao feito, porquanto quem ostenta legitimidade para figurar como autor da 

presente é o menor, devidamente representado por seus genitores. 

Destarte, faculto aos requerentes a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Após, renove-se a conclusão. Rondonópolis-MT, 02 de abril de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007968-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO)

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007968-82.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de Ação de Alvará 

Judicial aforada por VANIA MARISA BORSANELLI, na qualidade de legítima 

sucessora de ADEMIR BORSANELLI, com o objetivo de obter autorização 

para transmissão da propriedade de um veículo automotor deixado pelo 

falecido, sendo que os demais herdeiros firmaram escritura pública de 

renúncia de direitos hereditários. Consta dos autos da ação de inventário 

a inclusão do veículo em questão na Guia de Informação e Apuração de 

ITCD. É o relatório. Decido. Trata-se de Alvará Judicial visando autorização 

judicial para efetuar a transferência de um veículo de propriedade do 

falecido ADEMIR BORSANELLI. A autora é irmã e legítima sucessora do de 

cujus, enquanto os demais herdeiros do falecido firmaram escritura 

pública de renúncia aos direitos hereditários, razão pela qual a 

integralidade da herança será destinada à requerente e, diante da inclusão 

do veículo objeto do presente feito na Guia de Informação e Apuração de 

ITCD, viável o provimento do pleito inaugural. Posto isso, DEFIRO o Alvará 

na forma pleiteada, com prazo de 90 (noventa) dias, autorizando a 

requerente VANIA MARISA BORSANELLI a transferir a propriedade do 

veículo MARCA/MODELO HYUNDAI, MODELO hb20 CONFORT PLUS 1.6, 

COR PRATA METÁLICO, ANO 2014, melhor descrito e caracterizado no 

CLRV constante do ID 10248158 de propriedade do falecido ADEMIR 

BORSANELLI. Faça constar do referido alvará que a autorização judicial 

em questão não eximirá o proprietário do veículo do pagamento de multas 

ou impostos porventura pendentes no ato da transmissão. Traslade-se 

cópia do presente decisum para os autos da ação de inventário de 

numeração única 1005816-95.2016.8.11.0003. Expeça-se o alvará na 

forma vindicada. Dispensada a prestação de contas. Sem custas, eis que 

a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Providenciadas as 

determinações supra, ao arquivo com as baixas de estilo. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001588-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA SIMAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA SIMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001588-09.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - RECEBO a inicial, bem como 

sua emenda, notadamente tendo em vista a natureza protetiva da presente 

actio. II - Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. III - DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. IV - Considerando-se os fatos alegados, mormente o 

estado de saúde do interditando (laudo médico) e a necessidade de 

ampará-lo material e socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, 

a requerente S. P. S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se 

os limites da curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora 

provisória deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

759 do CPC). O termo de curatela deverá constar expressamente os 

limites no que concerne a representatividade atribuída à curadora 

relativamente aos atos da vida civil do requerido, limitando-se aos atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 

13.146/2015), sendo vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser 

demandado sem a devida representação de sua curadora. Nada obsta a 

reapreciação da medida quando da realização da entrevista e estudo 

social, ocasião em que esta magistrada ficará mais próxima dos fatos e 

das provas. V – Desde já, determino a elaboração de estudo pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as potencialidades e habilidades do demandado, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências do interditando no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. VI- Designo 

audiência de oitiva do interditando para o dia 20 de junho de 2018 às 

15h00min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007874-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007874-37.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, movida por BRENO ÂNGELO VITURINO, representado por 

sua genitora em face de LINDOVAL PEREIRA VITORINO, todos bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Em derradeira manifestação, a parte exequente pugnou pela extinção do 

feito ante ao pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora 

executadas (id nº 11943049). É o relatório. Decido. Tendo em vista a 

quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários, ante à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

16 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003831-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COELHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMIR QUEIROZ DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003831-57.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Alimentos’ ajuizada por ANA CLARA COELHO QUEIROZ, representada por 

sua genitora Sra. Raquel Coelho de Souza, em desfavor de JOELMIR 

QUEIROZ DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora que é filha do requerido, entretanto o mesmo contribui de forma 

irregular com o seu sustento, remanescendo todos os encargos 

decorrentes das necessidades da demandante a expensas da genitora. 

Em razão disso, pugna pelo arbitramento de pensão alimentícia em seu 

favor no patamar equivalente a um salário mínimo e meio vigente no país. 

Juntou documentos. Recebida a exordial arbitrou-se a verba provisória em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país (id nº 

8203099). Tentada a conciliação restou frustrada (id nº 9456750). Em 

sede de contestação o requerido aduz que atualmente encontra-se 

desempregado, exercendo atividade laborativa esporádica como mestre 

de obras, possuindo, deste modo, vida financeira instável. Além disso, o 

demandado informa possuir outros três filhos menores, sendo que 

contribui com o quantum equivalente a 17% (dezessete por cento) do 

salário mínimo em favor da filha Maria Eduarda Pires Queiroz, razão pela 

qual o arbitramento dos alimentos no patamar pleiteado junto à exordial 

comprometeria sua subsistência e de seus outros dois filhos, sobretudo 

considerando o falecimento recente de sua esposa, assim, oferece a 

quantia de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo a titulo de pensão 

alimentícia à autora (id nº 9645397). Juntou documentos. Réplica autoral 

junto ao id nº 9855189. Após determinação, as partes manifestaram 

alegando o desinteresse na produção de prova oral (ids nº 10707709 e 

11129230). Em parecer, a representante do Ministério Público opina pela 

condenação do requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente em favor da demandante a titulo de alimentos (id nº 

11602593). Relatei o essencial. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS proposta por ANA CLARA COELHO QUEIROZ, representada 

por sua genitora Sra. Raquel Coelho de Souza, em desfavor de JOELMIR 

QUEIROZ DE SOUZA. Ressalto que retrata o presente feito hipótese de 

julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de fato está 

satisfatoriamente demonstrada não carecendo o deslinde da controvérsia 

de dilação probatória oral, sobretudo considerando a demonstrada 

ausência de interesse na produção de qualquer outra prova pelas partes. 

Pois bem. A paternidade do Requerido em relação à Requerente é 

incontroversa (id nº 8175461). Incontestável também é a sua obrigação 

alimentar, inerente ao exercício do poder familiar, consoante disposições 

insertas no artigo 1.634 do Código Civil, que dispõe, litteris: “Art. 1.634. 

Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a 

criação e educação;” Imperioso ressaltar que os pais têm o poder familiar, 

sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de condições, assistir e 

educar os filhos menores, o que é consentâneo do artigo 229 da 

Constituição Federal Brasileira, podendo o descumprimento desse 

poder-dever caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão e extinção do 

poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais 

também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, 

litteris: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Assim, 

mesmo que as condições pessoais e econômicas do genitor sejam 

limitadas, ainda assim encontra-se obrigado a contribuir para a 

manutenção dos filhos, dentro de suas possibilidades. Nesse contexto, 

evidencia-se dos autos que o Requerido, devidamente citado, compareceu 

à audiência de conciliação (id nº 9456750), em seguida ofereceu 

contestação, oportunidade em que reconhece sua obrigação na condição 

de genitor da autora em contribuir com sua subsistência, no entanto 

postula pela fixação dos alimentos no patamar de 17% (dezessete por 

cento) do salário mínimo, haja vista que cumpre com prestação alimentícia 

em referida proporção a outra filha menor de idade, possuindo, ainda, 

outros dois filhos menores, sendo que atualmente encontra-se 

desempregado, praticando atividade laborativa esporádica como mestre 

de obras. Doravante, observa-se que a Requerente é menor impúbere e, 
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portanto, suas necessidades são presumidas, tendo as despesas 

próprias da idade, como alimentação, vestuário, saúde, higiene, educação 

e etc. Assim, demonstrada a necessidade da requerente. Quanto ao fator 

possibilidade do alimentante entendo que tal premissa restou demonstrada 

nos autos, existindo indicativos de que é pessoa apta para o trabalho, 

ostentando plena capacidade laboral, malgrado a existência de outros 3 

filhos menores, razão pela qual resta extreme de dúvidas a capacidade 

por parte do requerido em contribuir com o sustento de sua filha Ana 

Clara, sendo de prevalecer, de qualquer forma, o princípio da paternidade 

responsável. Desta feita patente a capacidade do réu. No mais, 

registra-se que o critério mais seguro e equilibrado para a definição do 

encargo é o da vinculação ao salário mínimo. Dessa maneira, fica 

garantido o reajuste dos alimentos anualmente e em caso do alimentante 

por qualquer motivo restar inadimplente facilita eventual propositura de 

ação de execução de alimentos, afastando-se discussões acerca do 

quanto o alimentante realmente percebe mensalmente. Assim sendo, 

considerando todos estes fatores, bem como que o requerido é genitor de 

outros três filhos menores de idade, tem-se que a pensão deve ser fixada 

no montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente, 

valor que se afigura mais adequado e condizente ao que se verificou 

acerca da capacidade financeira do requerido e das necessidades da 

parte alimentada. Doravante, necessário consignar que a fixação da verba 

alimentar no quantum postulado na exordial é prejudicial aos interesses 

dos outros filhos do demandado, detentores dos mesmos direitos e 

garantias assegurados à sua irmã, não sendo justo que se lhe dispense 

um tratamento desigual, sendo certo que a fixação da pensão em valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor da autora 

afrontaria até mesmo o princípio de igualdade entre os filhos, previsto no 

art. 227, § 6º, da Constituição Federal, pois fatalmente interferiria 

prejudicialmente no valor repassado para aos outros filhos do requerido. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA 

CUMULADA COM ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ALIMENTANTE COM 

OUTRO FILHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO 

ALIMENTÍCIA. Por força do princípio da igualdade entre os filhos, 

recomendável a equivalência na fixação do quantum alimentar, para que 

não haja desproporção na pensão alimentícia devida aos filhos. Tendo o 

alimentante outro dependente, que vem ser irmão do alimentado, os 

alimentos devem ser majorados para 1,3 salários mínimos, adequado às 

possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado. Partilha de 

veículo registrado em nome de terceiro. Inexistindo nos autos qualquer 

prova de que tenha sido adquirido pelas partes, descabe a pretensão. 

Apelação parcialmente provida, de plano.” (Apelação Cível Nº 

70045087111, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/01/2012). Finalmente, não se pode 

deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, a qualquer 

momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja alteração 

significativa na situação do alimentante ou da alimentada, ficando 

assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado na 

presente AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por ANA CLARA COELHO 

QUEIROZ, representada por sua genitora Sra. Raquel Coelho de Souza, 

em desfavor de JOELMIR QUEIROZ DE SOUZA, condenando, via de 

conseqüência, o Requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre 

o salário mínimo, a título de alimentos, em favor da filha, os quais deverão 

ser pagos até o dia dez de cada mês mediante depósito em conta bancária 

informada nos autos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao 

Requerido. Sem custas e honorários, eis que as partes militam sob o pálio 

da Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

baixas e anotações de estilo. Notifique-se o Ministério Público. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001342-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SINESIO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE SOUZA GARCIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001342-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO TEREZA DE SOUZA GARCIA, sendo inventariante 

SEBASTIAO SINESIO GARCIA, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal, 

estadual (expedida pela PGE) e municipal e Guia de Informação e 

Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção do tributo. 

Consta dos autos declarações com plano final de partilha nos moldes 

legais. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens 

deixados pela falecida TEREZA DE SOUZA GARCIA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha. Em atendimento ao art. 659, 

§ 2º, do CPC, após a expedição do formal de partilha aos interessados, 

abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

23 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005145-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005145-72.2016.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de MEDIDA 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHOS MENORES requerida em 

caráter antecedente por JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO 

em desfavor de CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A presente demanda foi 

originariamente distribuída em favor do Juízo da Primeira Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, contudo o ora requerido ajuizou ação de 

divórcio com pedido de guarda e partilha de bens em desfavor da autora, 

cuja distribuição efetivou-se em momento anterior em relação a esta ação, 

em favor da Segunda Vara de Família, levando este Juízo a reconhecer a 

prevenção para processar e julgar ambas as demandas. A tutela 

provisória foi deferida nos moldes da decisão registrada no ID 4331029, 

datada de 05/12/2016. Cumprida a medida cautelar e citado o requerido, 

aportou aos autos a contestação, consoante ID 4358335, sendo que, na 

oportunidade, o demandado postulou pela revogação da liminar. Em 

seguida, previamente ao exame do pedido da parte requerida, 

determinou-se a realização de estudo psicossocial com as partes, todavia 

o ato não se aperfeiçoou, tendo em vista que a equipe multidisciplinar não 

localizou o endereço dos litigantes. Nesse ínterim, promoveu-se tentativa 

de composição entre as partes, a qual restou inexitosa. Na sequência, o 

Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões determinou a remessa do 

feito ao CEJUSC local para designação de sessão de mediação entre as 

partes. Relatei o essencial. Decido. Prima facie, considerando que por 

força do quanto disposto no art. 43 e art. 55, §1º, ambos do CPC, este 

Juízo é prevento para o conhecimento e julgamento da presente demanda 

e, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, 

hei por bem ratificar os atos processuais emanados do Juízo de origem. 

Doravante, cuida-se a presente demanda de ação de busca e apreensão 

com pedido de medida cautelar em caráter antecedente, cujo procedimento 

encontra-se disciplinado pelos artigos 305 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Destarte, inicialmente a autora noticiou que o pedido 

principal da lide seria o divórcio do casal, o qual seria formulado 

oportunamente. No entanto, a lide principal acabou por ser ajuizada pelo 

ora requerido, concomitantemente a presente demanda, conforme se 

depreende das informações constantes do Sistema PJE. Nesta senda, 

registro que o Sr. CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO ajuizou ação de 

divórcio com pedido de guarda e partilha de bens em desfavor da ora 
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autora, a qual restou distribuída em favor do Juízo da Segunda Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca no dia 02/12/2016 às 19h40min 

(1005144-87.2016.8.11.0003), enquanto a demanda em apreço foi 

distribuída em favor do Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões no 

dia 02/12/2016 às 19h52min. Diante disso, tenho que o pedido de tutela 

principal que haveria de ser formulado pela requerente, na forma do art. 

308 do CPC, restou prejudicado, porquanto a lide principal já se 

encontrava formalizada por iniciativa do requerido. Superadas essas 

questões processuais, passo ao julgamento antecipado da lide em 

atenção ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Colhe-se 

dos autos que, simultaneamente à propositura da presente cautelar pela 

genitora das crianças, o requerido/genitor ajuizou contra a requerente a 

competente ação de divórcio com pedido de guarda – processo nº 

1005144-87.2016.8.11.0003. Além disso, ao que dos autos consta, ao 

menos desde a decisão proferida em sede de tutela de urgência no 

presente feito aos 05/12/2016 as crianças I. S. de A. e G. S. de A. 

encontram-se sob os cuidados da genitora. Destarte, registro que a 

cautelar de busca e apreensão de menor objetiva proteger o direito 

daquele que exerce a sua guarda fática ou jurídica, com o retorno do 

infante ao lar do guardião. Nesse contexto, infere-se que, neste momento, 

considerando o deferimento da busca e apreensão dos menores em 

benefício da genitora há mais de ano, sem qualquer interposição de 

recurso à segunda instância pelo genitor, encontra-se estabilizada a 

situação jurídica relacionada à guarda provisória, devendo os menores 

permanecer sob a responsabilidade da genitora, ao menos até que se 

implemente os atos necessários à cognição exauriente na ação principal. 

Aliás, a presente cautelar não é a via adequada para discutir sobre qual 

dos genitores possui melhores condições para exercer a guarda dos 

filhos comuns. Assim, a guarda definitiva dos menores não poderá ser 

solucionada nos presentes autos, pendendo a questão da prolação de 

sentença a ser proferida na referida ação de divórcio com pedido de 

guarda. Nesse sentido: "Inoportuna, em cautelar de busca e apreensão, a 

discussão acerca da guarda do menor, devendo o genitor postular a 

reversão em ação própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 

(TJSC, 3ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Ag. Inst. de 

Itaiópolis, j. 28-2-2012). "A ação ajuizada pelo genitor/guardião objetivava 

tão somente o retorno do infante ao lar paterno após esgotado o período 

de visita à casa materna. Assim, mostra-se descabida, em âmbito de 

apelação em ação cautelar de busca e apreensão, a discussão acerca da 

guarda do menor, devendo o pleito ser analisado em demanda própria" 

(TJSC, 1ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. Des. Joel Dias Figueira Júnior, Ap. Civ.de 

Imbituba, j. 28.03.2011). Assim, considerando que o pedido de tutela 

principal encontra-se em tramitação em ação diversa ajuizada pelo 

requerido/genitor (processo nº 1005144-87.2016.8.11.0003), a hipótese é 

de julgamento da pretensão cautelar e prosseguimento da ação principal, 

com supedâneo no art. 308 do CPC. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido manifestado na presente ação e confirmo a tutela de urgência 

cautelar concedida inicialmente em favor da autora/genitora, via de 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I 

do CPC. Por oportuno, determino o cancelamento da sessão de mediação 

designada para o dia 26/03/2018 às 15 horas. Comunicações de praxe. 

Traslade-se cópia da presente decisão para a ação de divórcio registrada 

perante este Juízo sob a numeração única 1005144-87.2016.8.11.0003. 

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002540-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002540-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., D. dos S. F., representado 

por sua genitora G. dos S. F., promove a presente ‘Ação de Alimentos com 

Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios’ em face de J. O. F., todos 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora e fixou-se alimentos provisórios em favor do menor no patamar 

equivalente a 30% (trinta por cento do salário mínimo) mensal. O feito teve 

seu trâmite regular, até que aportou aos autos acordo entabulado entre as 

partes na via extrajudicial, onde estabeleceram a verba alimentar 

destinada ao infante, na importância de 21,35% (vinte e um vírgula trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo mensal, até o quinto dia útil de cada 

mês, mediante depósito na conta bancária informada no ajuste, bem como 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias do filho, 

concernentes a saúde e educação. Ademais, as partes anuíram quanto ao 

pagamento da verba alimentar provisoriamente fixada (ID nº. 10548726). 

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do ajuste (ID nº. 12394541). Vieram-me os autos conclusos. 

Relatei o essencial. Decido. Denota-se nos autos que as partes acordaram 

acerca dos alimentos em favor do autor. Levando-se em consideração 

que a transação realizada entre as partes preserva os interesses do 

incapaz, tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido 

no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de 

rigor se impõe. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por consequência extinto o presente feito. Sem custas face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários haja 

vista insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, arquive-se com 

as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009094-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

BENICIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

FABIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

VANDERLEY ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VERGINIO FERREIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009094-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO ANTONIO VERGINIO FERREIRA, sendo inventariante 

MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA, ambos devidamente qualificadas 

nos autos. Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito 

federal, estadual (expedida pela PGE) e municipal e Guia de Informação e 

Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção do tributo. 

Consta dos autos declarações com plano final de partilha nos moldes 

legais. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens 

deixados pelo falecido ANTONIO VERGINIO FERREIRA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha. Em atendimento ao art. 659, 

§ 2º, do CPC, após a expedição do formal de partilha aos interessados, 

abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

23 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000527-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000527-50.2017.8.11.0003 Vistos etc., ADILTON DIAS SALES 

devidamente qualificada e representada propôs a presente ação de 

DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de NILZA ALMEIDA DOS SANTOS ALES, 

também qualificado nos autos. Relata a parte autora que contraiu núpcias 

com a parte ré na data de 23/07/2004, sob o regime de comunhão 

universal de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital 

da parte requerida. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de 

contestação por negativa geral. Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. 

Prima facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. 

Verifica-se dos autos que a parte Requerida apesar de devidamente 

citada, quedou-se inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo 

legal. Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, 

entendo que o divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no 

entanto, os efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos 

relacionados à guarda de filho e alimentos. Contudo, considerando a 

delimitação do pedido autoral, tenho que não há que se falar em direitos 

indisponíveis, sendo certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é 

um direito disponível do casal, de modo que perfeitamente cabível a 

aplicação dos efeitos da revelia, notadamente porque tais efeitos incidem 

apenas sobre matéria de fato e não de direito. Ademais, resta claro que a 

pretensão da parte Requerente é apenas definir a sua situação fática, 

rompendo o vínculo conjugal existente com a Requerida apenas no papel. 

Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição 

Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de 

julho de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou 

seja, a lei não mais exige para o deferimento do pedido inicial, a 

comprovação de que o casal se encontre separado de fato por mais de 

dois anos. O fato de ter havido a separação de longa data, constitui-se 

indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e torna possível 

pedido de extinção do vínculo matrimonial. Por fim, quanto ao nome 

conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste particular, assinalo que 

sendo o nome direito da personalidade previsto no artigo 16 do Código 

Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o patronímico da 

esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua personalidade, 

bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o cônjuge 

interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, confira-se 

a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Uma vez 

alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do casamento pelo 

divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, 

uma vez que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente 

incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe 

indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é que no divórcio, o 

cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com 

relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível a perda tácita ou 

presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado 

como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por 

isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da 

pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua 

própria manifestação de vontade. (...) Trata-se de direito da personalidade 

que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores personalíssimos do titular, 

somente podendo lhe ser subtraído por sua expressa manifestação de 

vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 

2011, p. 415/416). Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de ADILTON DIAS 

SALES e NILZA ALMEIDA DOS SANTOS SALES, com fundamento no 

artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 

todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A divorcianda 

continuará a utilizar o nome de casada. Deixo de pronunciar-me em 

relação aos bens, pois o casal nada tem a partilhar. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Preclusa a 

via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, 

do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. C. 

Rondonópolis, 13 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005158-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. L. (REQUERIDO)

F. L. L. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005158-71.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Regulamentação de Visitas e Alimentos’ ajuizada por V. M. da C., em 

desfavor de F. L. L. M., representado por sua genitora e também requerida 

J. F. S. L., todos bem qualificados nos autos. Pretende a parte requerente 

o reconhecimento e a dissolução da união estável contraída com a 

requerida pelo período de junho/2010 a fevereiro/2016, a partilha dos bens 

adquiridos em comum, bem como a regulamentação das visitas paternas e 

a fixação da verba alimentar destinada ao menor F. L. L. M. Em sede de 

audiência de conciliação, as partes ajustaram que a guarda do menor será 

exercida pela genitora, bem como a regulamentação das visitas da prole 

comum (ID 9702034). Em manifestação, o Ministério Público opinou pela 

homologação do ajuste parcial firmado entre as partes (ID 11380932 -). 

Relatei o essencial. Decido. Doravante, o acordo levado a efeito perante a 

senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, constando-se o 

teor de suas avenças. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses dos menores, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao 

parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, 

o acordo entabulado em relação ao menor F. L. L. M. e, declaro, por 

consequência, extinto o presente feito, no tocante a regulamentação da 

guarda e visitas da criança. Expeça-se termo de guarda, oportunamente. 

No mais, considerando-se que a tentativa de conciliação entre as partes 

restou infrutífera quanto ao período da união estável vivenciada, partilha 

de bens e aos alimentos, a ação em comento deve seguir sua regular 

tramitação relativamente à matéria ainda controvertida. 2. Doravante, ante 

a natureza da demanda, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cópia de sua respectiva certidão de nascimento 

ou casamento, conforme o caso, bem como da requerida, eis que se trata 

de documento indispensável ao prosseguimento do feito. 3. Sem prejuízo, 

faculto ao autor, em igual prazo, reapresentar a documentação ilegível que 

se encontra acostada à exordial. 4. Ainda, certifique à Serventia acerca 

da tempestividade da peça defensiva apresentada no ID 10036384. 5. Por 

fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

intimem-se as partes para especificarem, em 15 (quinze) dias, as provas 

que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que 

desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005158-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. L. (REQUERIDO)

F. L. L. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005158-71.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Regulamentação de Visitas e Alimentos’ ajuizada por V. M. da C., em 

desfavor de F. L. L. M., representado por sua genitora e também requerida 

J. F. S. L., todos bem qualificados nos autos. Pretende a parte requerente 

o reconhecimento e a dissolução da união estável contraída com a 

requerida pelo período de junho/2010 a fevereiro/2016, a partilha dos bens 

adquiridos em comum, bem como a regulamentação das visitas paternas e 

a fixação da verba alimentar destinada ao menor F. L. L. M. Em sede de 

audiência de conciliação, as partes ajustaram que a guarda do menor será 

exercida pela genitora, bem como a regulamentação das visitas da prole 

comum (ID 9702034). Em manifestação, o Ministério Público opinou pela 

homologação do ajuste parcial firmado entre as partes (ID 11380932 -). 

Relatei o essencial. Decido. Doravante, o acordo levado a efeito perante a 

senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, constando-se o 

teor de suas avenças. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses dos menores, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao 

parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, 

o acordo entabulado em relação ao menor F. L. L. M. e, declaro, por 

consequência, extinto o presente feito, no tocante a regulamentação da 

guarda e visitas da criança. Expeça-se termo de guarda, oportunamente. 

No mais, considerando-se que a tentativa de conciliação entre as partes 

restou infrutífera quanto ao período da união estável vivenciada, partilha 

de bens e aos alimentos, a ação em comento deve seguir sua regular 

tramitação relativamente à matéria ainda controvertida. 2. Doravante, ante 

a natureza da demanda, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cópia de sua respectiva certidão de nascimento 

ou casamento, conforme o caso, bem como da requerida, eis que se trata 

de documento indispensável ao prosseguimento do feito. 3. Sem prejuízo, 

faculto ao autor, em igual prazo, reapresentar a documentação ilegível que 

se encontra acostada à exordial. 4. Ainda, certifique à Serventia acerca 

da tempestividade da peça defensiva apresentada no ID 10036384. 5. Por 

fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

intimem-se as partes para especificarem, em 15 (quinze) dias, as provas 

que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que 

desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000931-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO TRAJANO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000931-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., AGRIPINO TRAJANO 

BORGES devidamente qualificado e representado propôs a presente ação 

de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de MARIA LUZIA BORGES, também 

qualificada nos autos. Relata a parte autora que contraiu núpcias com a 

parte ré na data de 29/07/1972, sob o regime de comunhão de bens, 

inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado procedente o 

pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital da parte requerida. 

A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por 

negativa geral. Sobreveio réplica, ratificando o pedido autoral. Relatei o 

essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, considerando-se a natureza 

da causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de 

abrir vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame 

do pedido autoral. Verifica-se dos autos que a parte Requerida apesar de 

devidamente citada, quedou-se inerte, deixando de oferecer resposta à 

ação no prazo legal. Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em 

contrário, entendo que o divórcio por si só não é direito indisponível, 

podendo, no entanto, os efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo 

dos relacionados à guarda de filho e alimentos. Contudo, considerando a 

delimitação do pedido autoral, tenho que não há que se falar em direitos 

indisponíveis, sendo certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é 

um direito disponível do casal, de modo que perfeitamente cabível a 

aplicação dos efeitos da revelia, notadamente porque tais efeitos incidem 

apenas sobre matéria de fato e não de direito. Ademais, resta claro que a 

pretensão da parte Requerente é apenas definir a sua situação fática, 

rompendo o vínculo conjugal existente com a Requerida apenas no papel. 

Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição 

Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de 

julho de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou 

seja, a lei não mais exige para o deferimento do pedido inicial, a 

comprovação de que o casal se encontre separado de fato por mais de 

dois anos. O fato de ter havido a separação de longa data, constitui-se 

indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e torna possível 

pedido de extinção do vínculo matrimonial. Por fim, quanto ao nome 

conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que in casu não houve 

alteração quando do casamento. Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de 

AGRIPINO TRAJANO BORGES e MARIA LUZIA BORGES, com fundamento 

no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 

40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada tem a partilhar. 

Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

gratuita. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. C. Rondonópolis, 14 de março de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 100025-14.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens’ 

proposta por A. C. D. F., em desfavor de J. M. da S., ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando o reconhecimento da convivência marital 

havida entre a autora e requerido, pelo período compreendido entre 

14/02/2004 a 15/04/2013. Alega que durante a convivência marital, as 

partes adquiriram o imóvel registrado na matrícula nº. 53.410, requerendo 

o reconhecimento e a dissolução da aventada união estável bem como a 

partilha do r. bem. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial (ID 4603371), restou indeferida a liminar visando o 

recebimento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do aludido bem 

imóvel, determinando-se a citação da parte adversa. Citado, o requerido 

apresentou defesa (ID 6070151), arguindo a inépcia da petição inicial e 
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reconhecendo a existência da r. união entre 24/05/2007 a 15/04/2013, eis 

que anteriormente ostentava o status de ‘casado’. No tocante ao bem 

imóvel a que alude a autora, afirmou ser proveniente de sub-rogação, 

adquirido após a venda de um imóvel em Chapecó/SC quando ainda 

vigente o matrimônio, bem como aduziu a inexistência de direito à meação, 

porquanto a autora não contribuiu para a constituição do patrimônio em 

apreço, estando ausente o esforço comum. Réplica autoral no ID 6091410, 

refutando os argumentos da defesa. O feito foi saneado (ID 9522630), 

analisando-se as questões processuais pendentes e designando-se 

audiência para colheita de provas. Em sede de audiência de instrução e 

julgamento (ID 10919736), foram ouvidas as testemunhas Maria Neusa 

Rodrigues de Sousa e Cristiano Perszel por parte da autora e Ruth Leia 

Souza arrolada pelo requerido. A autora apresentou memoriais no ID 

10969949, ao passo que o requerido o fez no ID 11052710. Relatei o 

essencial. Decido. Cuida-se de ‘Ação de Reconhecimento de União Estável 

c/c Dissolução e Partilha de Bens’ proposta por A. C. D. F., em desfavor 

de J. M. da S., ambos devidamente qualificados nos autos. Pretende a 

autora o reconhecimento de união estável havida com o requerido, 

supostamente estabelecida no período compreendido entre 14/02/2004 a 

15/04/2013. Objetivando comprovar o alegado, a autora juntou aos autos 

comprovantes de residência alusivos ao imóvel objeto da lide, localizado 

na Rua Sabará, nº. 419, Vila Rica, em Rondonópolis/MT, inicialmente 

datados de 2008; notas fiscais de aquisição de materiais de construção 

adquiridos pela demandante; fotos do casal e matrícula do imóvel 

registrado em nome do requerido, adquirido aos 07/03/2007. Contudo, os 

documentos colacionados por si só não são aptos a comprovar a 

existência de fato da indigitada união estável no período pleiteado. 

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência 

em união estável exige prova segura para que se reconheça sua 

existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros” (in 

União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 

149, 2003). Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem 

estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou 

algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) 

ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, 

e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (in 

obra citada p. 122). Como é próprio da multiplicidade das relações 

humanas, existem relações que são públicas, contínuas e duradouras, 

como um “namoro” ou “caso longo”, sendo, contudo, que a reunião desses 

elementos não é bastante para a configuração de uma união estável. 

Diante do contexto probatório extraído dos autos em apreço, a 

improcedência parcial do pedido autoral é medida impositiva. Deveras, o 

que se verifica pelos documentos apresentados, em especial aqueles 

constantes nos IDs 6070289 e 11052785, é que o requerido casou-se 

civilmente com a Sra. A. da S. em 17/10/1981 e divorciou-se desta em 

24/05/2007, período este que se inclui na pretensão autoral perseguida. 

Nesse sentido, não há nos autos qualquer documento hábil ou declaração 

de pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato do requerido 

com relação a sua esposa, a fim de possibilitar a configuração de eventual 

união estável no mesmo período, impossibilitando, deste modo, o 

reconhecimento da aventada convivência marital no lapso que antecedeu 

o divórcio. Com efeito, o Código Civil no §1º do art. 1723 estabelece o 

seguinte: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º. A 

união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 

1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 

casada se achar separada de fato ou judicialmente.” Assim, afigura-se 

ausente um dos requisitos essenciais para ensejar o reconhecimento de 

união estável no período pretendido pela autora, qual seja, o 

desimpedimento para o matrimônio. Diante disso, pode a autora ter 

estabelecido relação de afeto com o demandado, denominada pela 

doutrina de concubinato adulterino a teor do art. 1.727 do Código Civil. 

Cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, bem como as 

demais leis disciplinadoras do tema, com destaque para a Lei n. 

9.278/1996, fez distinção entre a união estável e o concubinato, bem como 

entre companheira e concubina. O aludido diploma legal, em seu art. 1º, 

estabelece como requisitos ao reconhecimento da união estável a 

convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, 

com vistas à constituição de família, o que revela, como decorrência 

lógica, a existência de requisito adicional, consubstanciado na ausência 

de impedimento para casar em relação a qualquer dos conviventes. Isso 

porque sendo o ordenamento jurídico um organismo harmônico, é 

inconcebível configurar como união estável uma relação que não tem 

aptidão para ser convertida em casamento, notadamente porque nosso 

arcabouço legal veda a possibilidade de pessoa casada contrair novas 

núpcias, como se constata do art. 1.521, VI, do Código Civil. Afinal o 

impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do 

casal, embaraça a constituição da união estável, o que inviabiliza que os 

efeitos jurídicos que dela irradiam alcancem o concubinato. A propósito: 

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL 

POSTMORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO ART. 

1.723 DO CC. RELACIONAMENTO PARALELO AO CASAMENTO. Caso em 

que o conjunto probatório revelou a existência de um relacionamento 

amoroso entre as partes por quase trinta anos e, concomitantemente, a 

higidez dos vínculos matrimoniais mantidos pelo falecido nos períodos 

compreendidos entre 24.04.1954 a 29.08.2002 (quando sua primeira 

esposa veio a falecer), e entre 31.20.2003 (quando contraiu novo 

matrimônio) até seu passamento, ocorrido em 20.06.2010, ocorrências que 

eram de conhecimento da autora, o que inviabiliza o reconhecimento da 

união estável na extensão pretendida (art. 1.723, § 1º, do CC). Sentença 

que delimitou o reconhecimento da união estável ao período de viuvez do 

falecido até a constituição do novo matrimônio. Manutenção do ato judicial 

acoimado. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.’ (Apelação Cível Nº 

70051952091, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/03/2013). ‘APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

RELAÇÃO MANTIDA CONCOMITANTEMENTE AO CASAMENTO, MERO 

CONCUBINATO ADULTERINO. Tratando-se a relação mantida entre as 

partes como mero concubinato adulterino, conforme se depreende da 

prova carreada aos autos, porquanto a relação não perdeu seu caráter 

clandestino, tampouco foi demonstrado o "affectio maritalis", é de ser 

mantida a sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.’ (Apelação Cível Nº 70053728127, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

26/09/2013). No que se refere aos documentos atrelados à inicial, além de 

escassos ao fim que se pretende, não são suficientes a desincumbir a 

requerente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Verifica-se, 

outrossim, pelo que dos autos consta, que a evidência mais antiga, hábil a 

eventual reconhecimento da união estável, é datada de 2007. Assim, 

esclarecido que não houve prova quanto a separação de fato do 

requerido quanto à pessoa de A. da S., tenho como inviável o 

reconhecimento de união estável no período que precedeu ao divórcio, 

mormente diante da ausência de comprovação dos requisitos 

configuradores da união estável como o desimpedimento para o 

casamento ou, ao menos, a separação de fato do então casal, a fim de 

possibilitar o reconhecimento no período almejado. Neste diapasão: “CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INVIABILIDADE. 

ÓBICE LEGAL. PESSOA CASADA. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO 

OU JUDICIAL. CONCUBINATO. FAMÍLIA PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. 

UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 9. Quanto à partilha requerida nestes autos, destaca-se que a 

figura do concubinato (art. 1.727 do CC/2002) produz efeitos para fora do 

Direito de Família, projetando-se no campo obrigacional, pois a relação 

entre a apelante e o de cujus constitui sociedade de fato, não devendo, 

portanto, ser discutidos nestes autos.” (TJDFT - Apelação Cível 

20110610144715APC, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, 1ª 

Turma Cível, julgado em 14/08/2013, Acórdão nº. 703.372). Não obstante, 

o requerido reconhece a existência da convivência marital estabelecida 

com a autora, no período compreendido entre 24/05/2007 a 15/04/2013, 

mostrando-se incontroverso, sendo desnecessárias maiores 

ponderações sobre o tema, inescusável a homologação do r. interregno. A 

título de argumentação, para a constituição de sociedade de fato, tanto a 

Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem como entidade 

familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua proteção pelo Estado 

(CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, para a jurisprudência a 

união estável resta “configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 

1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, 

assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do 
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Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações patrimoniais, no 

que couber, das regras pertinentes ao regime de comunhão parcial de 

bens (artigo 1.725, do Código Civil).” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. 

Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Desse modo, verifico a presença dos 

requisitos legais para identificação da sociedade de fato no período 

estabelecido entre 24/05/2007 a 15/04/2013, impondo-se o 

reconhecimento da união considerada incontroversa, bem como a sua 

dissolução, nos termos do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 

3º da Constituição Federal. Ademais, importante mencionar que “a lei não 

exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto” (STJ – 3ª T., REsp 

1194059 / SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012), desde que 

presentes os requisitos legais. Doravante, no que tange ao pedido de 

partilha do bem imóvel registrado na matrícula nº. 53.410 (ID 6070332), 

verifico que o requerido demonstrou que realmente possuía um imóvel 

residencial na cidade de Chapecó/SC e que o mesmo pertencia ao casal J. 

M. da S. e A. da S. (ID 6070308), sendo alienado pouco antes do divórcio 

das partes, em 21/02/2007, pela importância de R$ 8.600,00 (oito mil e 

seiscentos reais). Isso porque, o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo 

demandado pouco tempo após a venda do bem localizado em 

Chapecó/SC, especificamente em 07/03/2007, pelo valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), portanto, inexiste prova de qualquer participação da 

requerente na aquisição do mesmo, conforme matrícula do imóvel lançada 

no ID 6070332. Nesse jaez tenho que à requerente incube o ônus de 

comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme inteligência do art. 

373, I do CPC. Destarte, segundo a regra geral a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato. A parte requerente 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito, e a parte requerida precisa 

comprovar a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora. Acerca da questão do ônus da prova, leciona 

Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, 

fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil 

Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Ademais, o processo 

moderno busca solucionar os litígios à luz da verdade real e é, na prova 

dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade, no entanto, o Juiz não 

pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e 

de sonegar a Justiça postulada pelas partes. À parte requerente foram 

dadas todas as oportunidades legais para provar o alegado, não 

angariando aos autos a plenitude de provas necessária a procedência 

integral do pleito. Ao Juiz para garantia das próprias partes, só é lícito 

julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no 

processo para o julgador não existe. Nessa linha de raciocínio, a autora 

deixou de apresentar qualquer indício de prova capaz de constituir seu 

direito de meação sobre o imóvel, que ao que tudo indica, foi adquirido por 

sub-rogação de outro bem que originariamente pertencia com 

exclusividade ao requerido e a sua consorte. A propósito: ‘RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. 

COMUNHÃOPARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA 

CONSTÂNCIA DA UNIÃO.PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE 

AMBOS OS CONVIVENTES.PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE 

BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UMANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO 

PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃODOS 

PROVENTOS. 1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil ,quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões 

essenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema e 

fundamentação compatível. 2. Na união estável, vigente o regime da 

comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos 

onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum 

dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação 

financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando 

que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento 

imprescindível para a construção do patrimônio comum. 4. Os bens 

adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram 

bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há 

sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. 

5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos, 

sendo que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu 

recebimento. 6. Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, 

sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão 

parcial. 7. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por 

ser presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a 

despeito de qualquer participação financeira. 8. Sub-rogação de bem 

particular da recorrida que deve ser preservada, devendo integrar a 

partilha apenas a parte do bem imóvel integrante do patrimônio comum. 9. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.’ (REsp 1295991 MG 

2011/0287583-5, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Julgamento em 11/04/2013, TERCEIRA TURMA, Publicação DJe 

17/04/2013). Assim, diante da inviabilidade de reconhecimento da união 

estável na extensão temporal pretendida (14/02/2004 a 15/04/2013) e, em 

face da clareza de que o imóvel descrito na inicial foi adquirido, em 

verdade, em sub-rogação de bem particular pertencente exclusivamente 

ao requerido, não há que se falar em partilha do imóvel em liça, restando 

sobejamente demonstrado no caso a existência de causa apta a 

excepcionar a regra geral da comunhão patrimonial, excluindo-se da 

divisão aqueles indicados no inciso I, do art. 1.659, do Código Civil. De 

mais a mais, as testemunhas Maria Neusa e Cristiano, arroladas pela parte 

autora, afirmaram que as partes edificaram no imóvel uma residência e 

uma lanchonete no curso da união estável, ao passo que Cristiano afirmou 

ter empregado a demandante em seu lava-jato pelo período de um ano, 

inclusive vendendo-lhe uma máquina de sorvetes para empregar na r. 

lanchonete de propriedade das partes. Por outro lado, a testemunha Ruth, 

indicada pelo requerido, asseverou que as partes passaram a residir no 

imóvel apenas quando concluídas as obras, informando que a mesma 

exercia atividades domésticas e posteriormente passou a laborar na 

lanchonete do casal. Já o requerido, em sua peça defensiva, deduziu que 

não assiste razão à autora na partilha do imóvel, já que os recursos 

empregados no mesmo são provenientes de seu esforço exclusivo, sem 

participação da autora, inclusive as benfeitorias realizadas, com valores 

existentes antes da união estável. Todavia, o demandado deixou de trazer 

aos autos qualquer prova da pré-existência dos valores empregados na 

construção do imóvel residencial, tampouco apresentou notas fiscais, 

comprovantes de pagamento, transferências bancárias, etc. Destarte, 

denota-se do feito que a edificação foi erigida no decorrer do 

relacionamento das partes, a teor das próprias notas fiscais fornecidas 

pela autora, com data de aquisição entre 2007 e 2014, sendo imperioso, 

portanto, a partilha da construção edificada no imóvel em apreço, devendo 

o requerido ressarcir a requerente de metade de referida edificação. Não 

obstante a argumentação do requerido quanto a inexistência de esforço 

comum na edificação do patrimônio, aplica-se à união estável o regime 

legal de bens, quando inexistente convenção em sentido diverso, 

presumindo-se que as aquisições decorrentes da relação marital são 

provenientes de ambos os conviventes, integrando, via de consequência, 

o patrimônio comum das partes, sendo desnecessária a comprovação da 

participação financeira dos mesmos, a teor do art. 1.725 do Código Civil. 

Nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO 

COMUM. 1. Tendo a autora comprovado a convivência pública, contínua e 

duradoura com o réu, correta a sentença que reconhece e dissolve a 

união estável entre as partes. 2. A partilha de bens é corolário do 

reconhecimento da união estável, nos termos do Artigo 1.725 do Código 

Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão 

parcial de bens para essa entidade familiar, havendo presunção de 

esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período 

de convivência. 3. A contribuição para a formação do patrimônio comum 

do casal pode ocorrer tanto diretamente por meios financeiros quanto por 

colaboração indireta na manutenção do lar. Irrelevantes, portanto, os 

argumentos de que os bens objeto do recurso tenham sido fruto do 

esforço 0exclusivo e financeiro do apelante. 4. Recurso desprovido.’ 

(TJDF – Apelação 0022228-95.2013.8.07.0016, 3ª Turma Cível, Julgado em 

23/07/2014, Relator Getúlio de Moraes Oliveira). ‘DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO 

COMUM. 1. A Lei 8.971/1994, não tratava diretamente da questão relativa 

aos bens amealhados durante a constância da união estável, na hipótese 

de dissolução desta por vontade dos companheiros, não podendo, assim, 

servir como parâmetro para a divisão patrimonial de união estável ocorrida 

durante sua vigência. 1- A Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria 

para a produção de provas relativas à existência de esforço comum 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 386 de 569



dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que 

há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, 

do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos “em cujo favor 

milita presunção legal de existência de veracidade. 2. Pela natureza 

processual dessa presunção de esforço comum, aplica-se a norma desde 

o momento da vigência da Lei, para suprir a produção de provas quanto a 

existência de esforço comum, que passa, a partir de então, a ser 

simplesmente presumido. 3 - Recurso não provido.’ (REsp 1.159.424 – RN, 

2009/0197680-5, 3ª Turma, Ministro Ricardo villas Bôas Cueva, Julgado em 

05/06/2012). Assim, conclui-se que a autora faz jus a meação das 

aludidas edificações constituídas sobre o imóvel, valor este a ser auferido 

por ocasião da liquidação de sentença, devendo o requerido ressarcir à 

autora o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da construção 

registrada sob a matrícula n.º 53.410 do RGI local. Por fim, quanto ao 

pedido de arbitramento de aluguéis em favor da parte autora, na 

importância de 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos pelo 

requerido em face da locação, resta prejudicada a concessão da medida 

pleiteada, haja vista ser o imóvel propriedade exclusiva do demandado, 

adquirido mediante sub-rogação, nos termos acima delineados, sendo 

assegurado à autora apenas a meação alusiva a edificação firmada sobre 

o imóvel no curso do relacionamento, mediante ressarcimento a ser 

perseguido após a devida liquidação. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial e, por conseguinte: a) DECLARO 

com efeito ex tunc, a existência de união estável contraída por A. C. D. F. 

e J. M. da S., no lapso temporal que sucedeu ao divórcio do requerido, 

pelo período de 24/05/2007 a 15/04/2013; b) JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de partilha do imóvel localizado na Rua Sabará, nº. 419, Vila Rica, 

em Rondonópolis/MT, matrícula nº. 53.410, bem como o provimento 

provisório no tocante a meação dos aluguéis oriundos do r. bem; c) 

DETERMINO a partilha apenas do valor correspondente às edificações 

estabelecidas no imóvel registrado na matrícula nº. 53.410, valor este a 

ser auferido por ocasião da liquidação de sentença; d) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao requerido ante ao pleito 

formulado na contestação. Em face da sucumbência recíproca, que 

importa na fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 86 e art. 

85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil), condeno a parte ré, ao 

pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de 

sucumbência em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.500,00 

tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral e a natureza da 

causa. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas 

processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono do 

requerido no valor de R$ 1.500,00 ante a natureza da causa. Fica 

suspensa a exigibilidade em relação à parte autora e parte requerida por 

litigarem amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça, restando 

vedada a compensação dos honorários por tratar-se de verba de 

natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC/2015). Com a preclusão recursal 

e cumpridas as determinações constantes da presente sentença, em nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, proceda-se ao arquivamento do 

feito com as cautelas de estilo. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 769133 Nr: 1762-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARC, ARCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos etc.,Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por 

(...)relativamente às prestações alimentícias compreendidas entre os 

meses de novembro de 2014 a janeiro de 2015, pelo rito da coerção 

pessoal, bem como as que se vencerem no decorrer do feito.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 10/23.Após descumprimento do acordo 

celebrado entre as partes no decorrer do feito, o executado foi 

devidamente intimado, oportunidade em que se manifestou alegando, em 

síntese, não ter efetuado os pagamentos em virtude de não ostentar 

condições financeiras de arcar com a verba alimentar fixada e ora 

executada, bem como por ter constituído nova família (fls. 100/102).É o 

relatório. Decido.Prima facie, ao compulsar os autos, não vislumbro 

justificativa idônea, apta a afastar o pedido de decretação da sua prisão 

civil, mormente porque o simples argumento de impossibilidade do 

pagamento não têm o condão de afastar a necessidade alimentar da parte 

exequente, a qual possui a responsabilidade de proporcionar (Lei 

8.069/90, art. 4º) por força de decisão judicial exarada nos autos 

pertinentes.Destarte, qualquer alteração na situação financeira do 

alimentante seja com aumento de despesas ou diminuição da renda, 

devem ser discutidas em ação própria, com garantia de contraditório e 

ampla defesa em processo de conhecimento, inclusive com dilação e 

instrução probatória(...)De outro lado, inexiste nos autos notícia de que o 

executado esteja enfermo ou inválido e, ainda, de estar impossibilitado 

permanentemente de exercer atividade remunerada para que possa 

adimplir a obrigação.Assim, REJEITO as alegações ponderadas pelo 

executado, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar cálculo atualizado do débito.Em 

seguida, colha-se parecer ministerial.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762073 Nr: 14534-69.2014.811.0003

 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: DRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLSR, NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

decretando a nulidade do assento de nascimento da menor S. L. S. R. (fl. 

16), para o fim específico de fazer consignar que a garota não é filha de 

Dhiogo Reis Rabelo, e, por conseguinte, determino que se exclua da 

certidão de nascimento da menor o nome de Dhiogo Reis Rabelo da 

condição de pai e de Gesuino Pinto Rabelo e Jaci Santos Reis Rabelo da 

condição de avós paternos.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil onde foi lavrada a certidão de 

nascimento da requerida para a retificação do assento de nascimento de 

Sophia Larissa Schneider Rabelo nos moldes desta decisão. Após, 

arquive-se, com as cautelas de praxe. Sem custas eis que o feito tramita 

sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Deixo de condenar a parte 

requerida ao pagamento de honorários, ante a ausência de resistência ao 

pedido.Cientifique-se a ilustre representante do Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 84555 Nr: 19927-34.1998.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA, 

ISADORA DE ALMEIDA COSTA, CAIO MATOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Nascimento Teixeira - 

OAB:22425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:20.205, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 CERTIFICO, em cumprimento ao item 2 de fl. 134, que a inventariante teve 

vista dos autos, devolvendo sem manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 11617-73.1997.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE DE SOUZA, LUIS DE SOUZA SILVA, CLAUDIA 

CARLA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, 

RAPHAELA PROENÇA LEAL, ESPÓLIO ALMY LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A,  THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Intimação do advogado da parte credora - Espólio de Almy Leal da Silva 

representado na pessoa de sua inventariante Raphaela Proença Leal - Dr. 

Duilio Piato Junior, para querendo manifestar interesse em assumir o 

encargo de inventariante, visando a movimentação da marcha processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 421822 Nr: 4113-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGRG, PRTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 Vistos etc.,

Trata-se de execução de alimentos em que há pedido de homologação de 

acordo firmado em sede de audiência de conciliação entre as partes (fls. 

140/141).

 Pois bem, no que tange a homologação do acordo, como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis:

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005).

Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

Doravante, malgrado o parecer ministerial retro, tendo em vista o ajuste 

entabulado entre as partes, sobretudo considerando a presença da 

Defensora Pública na solenidade conciliatória, demonstrando a expressa 

anuência com os termos ajustados, bem como se tratando o cheque de 

cártula de pagamento a vista, determino a imediata expedição de alvará de 

soltura em favor do executado, ressaltando-se que entendimento em 

contrário caracterizaria evidente constrangimento ilegal.

Exaurido o prazo para pagamento do parcelamento, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

Intimem-se. Notifique-se o MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818221 Nr: 2299-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELMA PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THAIS 

PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THALES TATI GONÇALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES VICENTE, 

TATIANA MULLER GONÇALVES VICENTR, THÉO GONÇALVES VICENTE, 

THALITA MULLER GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 INTIMAÇÃO dos HERDEIROS TATIANA, TALITA E THEO, devidamente 

representados (fls. 18/28), para manifestação no prazo de quinze dias, 

nos termos da decisão de fl. 205/206.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14557-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA 

- OAB:16.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 145/154) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719552 Nr: 595-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para efetuar o pagamento do montante 

executado, conforme apurado às fls. 137/139, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719813 Nr: 853-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para se manifestar sobre o auto de 

avaliação (fl. 121/123)no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de fl. 

120.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725092 Nr: 6052-69.2013.811.0003

 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: ÉCPS, ZDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAIRE INES GAI 

MATIELO, para devolução dos autos nº 6052-69.2013.811.0003, Protocolo 

725092, 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.: 282544 Nr: 6015-62.2001.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: MFDS, VIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. JUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GILBERTO DE MORAES VIANA, para devolução 

dos autos nº 6015-62.2001.811.0003, Protocolo 282544, 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.: 67018 Nr: 2247-36.1998.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR LUIZ DA SILVA, MARIA ROSA DA SILVA, 

ANTONIO LUZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEICAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenita Gripa - OAB:4858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ISIA MARIA DE FARIA, para devolução dos 

autos nº 2247-36.1998.811.0003, Protocolo 67018, 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.: 760998 Nr: 13918-94.2014.811.0003

 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: ERC, TJCC, HCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GUIMARÃES DE SÁ 

RIBEIRO REFATTI - OAB:OAB/MT 18.042-A, FERNANDA NEVES VILELA 

PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO JUNIOR, para devolução dos 

autos nº 13918-94.2014.811.0003, Protocolo 760998, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434504 Nr: 3170-42.2010.811.0003

 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: KVS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VILELA DE MORAIS - 

OAB:7045 B/MT, CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR - 

OAB:15613/0, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678/OAB 

MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ZOLET - 

OAB:27.144-PR, ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7666, JULIANA REINALDIN - OAB:56.271-PR, LUCIANO 

MARAIS E SILVA - OAB:27.415 PR

 IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (S) ADVOGADO (S) DA (S) 

PARTE (S) ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA COLETA DE MATERIAL 

DA PARTE REQUERENTE - DIA 10/04/2018, ÀS 09H30MIN, A SER 

REALIZADA NO CEDIRLAB, RUA CAFELÂNDIA, 319, BAIRRO LA SALLE, 

RONDONÓPOLIS - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 

3533A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intimação do advogado da parte autora, para apresentar guia de diligência 

do oficial de justiça para realização da citação, no valor de r$ 20,00 (vinte) 

reais, expedida através do site do tribunal de justiça do Mato Grosso, 

procedendo a comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003220-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAFILA RAYANE BAZILIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - 502.407.141-72 (PROCURADOR)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO CORDEIRO MARTINS JUNIOR (RÉU)

 

Parte Autora: H. T. B. M., menor representado por sua genitora DAFILA 

RAYANE BAZILIA DOS SANTOS. Parte Requerida: ADELCIO CORDEIRO 

MARTINS JUNIOR. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1003220.07.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ADELCIO CORDEIRO MARTINS JUNIOR, brasileiro, solteiro, CPF 

017.736.381-90, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte citada 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja o 

requerido condenado ao pagamento da pensão alimentícia em favor da 

filha menor. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido em lugar 

incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado 

via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais 

(art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 2 de abril de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002008-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA GACHET AMERICO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BENEDITO BONFIM (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002008-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela parte exequente, hostilizando o despacho 

proferido no ID nº. 12338142. Das razões, colhe-se que o embargante 

aponta contradições nas decisões pretéritas deste juízo, notadamente no 
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que concerne ao rito adotado na presente execução. É o necessário. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão 

em sentido amplo. ‘In casu’, verifica-se que sequer restou observada pelo 

exequente a natureza jurídica do recurso manejado, eis que a interposição 

de embargos de declaração pressupõe a existência de decisão judicial, o 

que, por óbvio, não se enquadra no caso em comento, já que proferido 

despacho de mero expediente (ID nº. 12338142), sem conteúdo decisório 

e inapto a provocar qualquer gravame à parte interessada. Doravante, 

irrecorrível o despacho ora vergastado (art. 1.001 do CPC), 

impossibilitando-se, por conseguinte, a admissibilidade dos embargos de 

declaração opostos. A propósito: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO 

EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. Do despacho não cabe recurso. 

Inteligência do art. 504 do CPC. Recurso a que se nega seguimento.’ 

(TJ/RS - Agravo de Instrumento nº. 70060260643, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Relatora: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 28/07/2014). 

Diante do exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração 

(ID nº. 12361279). 02. Não obstante, a par da incompreensão da r. parte 

no tocante ao andamento processual do feito, infere-se dos autos que a 

presente execução tramita pelo rito da coerção patrimonial (IDs nº. 

9209077 e 10935489), em consonância com o documento aportado no ID 

nº. 9208491, todavia, os cálculos acostados compreendem a execução de 

alimentos atuais, em dissonância com o rito eleito pelo próprio exequente. 

Nesta senda, intime-se o exequente para que venha a apresentar cálculo 

atualizado do débito, em conformidade com o despacho retro, no prazo de 

15 (quinze) dias. Outrossim, mantenho a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilita às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. Em sendo 

inexitosa a conciliação, com o cálculo atualizado, renove-se a conclusão 

para apreciação do pedido vertido no ID nº. 10969636. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009715-67.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 21.279,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GILMAR FORTES BARBOZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO A questão da responsabilidade 

pelo pagamento da perícia foi decidida no despacho anterior (ID 

12259151). Se a parte autora discorda daquela decisão, deverá interpor 

os recursos cabíveis. Assim, determino que a parte autora deposite o 

valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento da ação sem a realização dessa prova. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2018. FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003938-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYLBERTO DOS REIS CORRÊA OAB - MT0016599S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003938-38.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 460.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, 

ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES Parte Ré: RÉU: SOCIEDADE 

BENEFICENTE SAO CAMILO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Na ação 

de indenização acima identificada, a parte autora e o ESTADO DE MATO 

GROSSO impugnaram o valor da proposta de honorários periciais do 

médico perito (R$ 4.600,00). O valor sugerido pelas partes é praticado 

quando a parte goza dos benefícios da justiça gratuita e é responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais. Ademais, verifica-se que já 

foram nomeados quatro médicos peritos para realizar os trabalhos e todas 

recusaram a nomeação. o valor proposto não se mostra elevado, já que o 

perito não pode trabalhar por valores irrisórios. Assim, mantenho a 

proposta do perito e determino seja intimado SOCIEDADE BENEFICENTE 

SÃO CAMILO para, no prazo de quinze (15) dias, depositar o valor dos 

honorários periciais. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGERIO BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005650-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO OURO E PRATA SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005853-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EMBARGANTE)

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005853-88.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por WALTENCYR R. SANTIAGO – 

EPP e WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, a) ilegitimidade passiva do 

sócio, uma vez que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos 

seus membros; e b) ocorrência da prescrição, pois a constituição 

definitiva do crédito tributário se deu no ano de 2010; a Execução Fiscal 

foi protocolada em 18 de julho de 2016, todavia os Embargantes somente 

foram citados no mês de julho de 2017, após o transcurso do prazo de 

cinco (05) anos previsto no artigo 174 do CTN. Os embargantes deram à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais. 

Regularmente intimado, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL impugnou os 

embargos, onde sustentou ausência da garantia da execução, porque os 

veículos encontrados são de valor muito inferior ao valor da dívida que, 

atualmente, perfaz a quantia de R$ 91.711,27 (noventa e um mil, 

setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). O exequente impugnou, 
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ainda, o valor da causa, já que os embargantes atribuíram à causa o valor 

de R$ 1.000,00, quando a CDA perfaz o montante de R$ 91.711,27 

(noventa e um mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), 

sendo este o valor correto da causa nos presentes Embargos. No mérito, 

alegou que a presença do sócio na CDA, por fato gerador do tempo em 

que integrava a sociedade, faz presumir sua legitimidade passiva. No 

tocante a ocorrência da prescrição, destacou que o prazo prescricional 

começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, 

através do Aviso de Cobrança 341967, vale dizer, em 01/07/2013, 

conforme consta registrado na CDA 20142670, que tem presunção de 

legitimidade (artigos 3º da LEF e 204 do CTN). Instadas as partes a 

especificarem as provas, somente os embargantes requereram o 

depoimento pessoal do representante legal do Embargado, bem como a 

oitiva de testemunhas para comprovar a ocorrência da prescrição alegada 

e que a pessoa física do sócio Waltencyr R. Santiago não pode figurar no 

polo passivo da Execução Fiscal. Também requereu a avaliação dos 

veículos penhorados para se averiguar se eles garantem integralmente a 

execução fiscal. É o relatório. Decido. GARANTIA DA EXECUÇÃO Sem 

nenhuma razão a exequente, pois a garantia integral da execução é 

exigível apenas para fins de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos, não como condição para o seu processamento, para o que 

basta a existência de penhora. Assim já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 

REEXAME DE PROVAS. ÓBICE SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do 

STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, 

reafirmou que 'a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no 

sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos 

embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é 

inferior ao valor exequendo. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2ª 

Turma, AgInt no AREsp 880.003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016). No caso em debate, apesar da 

dívida está em torno de R$ 90.000,00, penhorou-se dois veículos 

registrados em nome dos embargantes. O exequente sequer informou qual 

o provável valor desses veículos. Diante desse contexto, a insuficiência 

da penhora não pode impedir o recebimento de embargos do devedor na 

execução fiscal. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA No que diz 

respeito ao valor atribuído à causa, como por demais sabido, este deve 

corresponder ao proveito econômico visado pelo autor da demanda. A 

petição inicial tem que observar os requisitos legais, dentre estes o valor 

da causa, que deverá ser atribuído de forma correta, sendo certo que é 

perfeitamente possível que o juiz, até mesmo de ofício, altere tal valor. 

Antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil/2015, 

que tratou da questão em seu art. 292, § 3º, assim já apregoava a 

jurisprudência quando da vigência do CPC/73: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. 1. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que é cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na 

hipótese em que o magistrado. visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes: AgRg 

no REsp 1224210/SC, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 04/03/2011; 

REsp 1234002/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

17/03/2011; Pet 8816/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira 

Seção, DJe 08/02/2012; AgRg no Ag 1415022/RJ, Relator Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe27/08/2012. 2. Agravo regimental não 

provido (AgRg no AREsp n.º236.076/SP, 1ª T/STJ, rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJ 22/11/2012). “1. O valor da causa deve ser definido de 

acordo com o conteúdo econômico da demanda, critério aplicável inclusive 

aos mandados de segurança. 2. A indicação de valor da causa que não 

traduza o verdadeiro proveito econômico buscado pelo impetrante não 

conduz, por si só, à declaração da inépcia da inicial, cabendo ao 

magistrado ajustar tal valor, de ofício ou no julgamento de eventual 

impugnação. Precedente. (Pet n.º 8.816/DF, 3ª Seç/STJ, rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJ 22/11/2012). Na hipótese, entendo que o valor da causa 

indicado pela parte embargante, de R$ 1.000,00 (mil reais) realmente não 

traduz o verdadeiro proveito econômico por ela buscado, sendo 

perfeitamente aceitável, diante das pretensões deduzidas na inicial desta 

demanda, fixá-lo em R$ 85.773,71 (oitenta e cinco mil, setecentos e 

setenta e três reais e setenta e um centavos) que é o valor executado, e 

que o embargante pretende desconstituir. Com essas considerações, fixo 

o valor da causa em R$ 85.773,71 (oitenta e cinco mil, setecentos e 

setenta e três reais e setenta e um centavos). Determino seja intimado os 

embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementarem o valor 

das custas judiciais, sob pena de extinção do feito, por abandono. 

Recolhido o valor das custas, providencie-se a conclusão do feito para 

novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 1 de 

abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002174-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

CONSORCIO GUARDA BEM (RÉU)

GUILHERME MAGALHAES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 694.143.001-04 (PROCURADOR)

RENATO JENSEN ROSSI OAB - SP234554 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002174-17.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 70.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO DO 

PREJUÍZO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ ANTONIO 

OLIVEIRA DE LARA Parte Ré: RÉU: GUILHERME MAGALHAES DE 

MORAES, CONSORCIO GUARDA BEM, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

PROCURADOR: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES VISTO Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o pedido 

apresentado pelo Município de Rondonópolis de denunciação à lide da 

empresa BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 68.913.953/0001-84 e 

Inscrição Estadual n. 372.044.131-11, com sede na Avenida Guido 

Tomazoni n. 621, bairro Distrito Industrial, na cidade de Itapeva-SP, CEP 

18410-600. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGERIO BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004260-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004260-24.2017.8.11.0003 VISTO. EDVALDO PEREIRA DE 

SOUZA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

alegando, em síntese, que, em 24/01/2017, por volta das 9h00mim, os 

prepostos do réu suspenderam o fornecimento de água na residência do 

autor, sob a alegação de falta de pagamento de contas. Informa que a 

suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora nº 

524331-9, deu-se de forma ilegal e arbitrária, uma vez que todas as 

contas estavam em dia, bem como sequer houve menção às supostas 

pendências, datas de vencimento e valores no documento entregue pelos 

prepostos do réu ao autor, visando justificar tal reprimenda. Esclarece 

que, ao comparecer à sede do SANEAR, foi informado que o comprovante 

de pagamento do autor não pode ser aceito por haver divergência de 

valores. Assim, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Regularmente 

citado, o SANEAR apresentou contestação, esclarecendo que de fato o 

autor efetuou o pagamento da fatura, contudo, a leitura naquele código de 

barra foi dispare do código contido na fatura do consumidor, decorrente 
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de problemas da leitora do banco arrecadador (BANCO DO BRASIL S/A), 

ensejando a inadimplência da fatura com a codificação emitida pelo 

SANEAR, e, de consequência o corte. “Assim, não sendo culpa do 

SANEAR a inadimplência da fatura, não se vislumbra no presente caso a 

configuração da ilicitude praticada pelo mesmo”. O autor impugnou o 

conteúdo da contestação. Na fase de especificação de provas, o autor 

não se manifestou. O requerido pugnou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento para oitiva da parte autora e testemunhas, com 

vistas a esclarecer os procedimentos adotados e comprovar que a 

conduta da autarquia não ensejou nenhum dano passível de reparação. É 

o relatório. Decido. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando 

os autos, verifica-se que não há questões processuais pendentes a 

serem decididas, tendo em vista que não foram arguidas preliminares, 

sendo que estão presentes os requisitos da ação. II – QUESTÕES DE 

FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II 

do CPC). A atividade probatória recairá sobre a existência do dano 

experimentado pelo autor em razão da ação do réu em suspender o 

fornecimento de água na residência do autor, sob a suspeita de que havia 

uma fatura pendente de pagamento; possível culpa de terceiro para a 

ocorrência do fato; o nexo de causalidade e o valor dos danos pleiteados 

na petição inicial. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) No caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o 

fato constitutivo de seu direito, qual seja, a suspensão do fornecimento de 

água em sua residência, apesar de não ter nenhuma fatura pendente de 

pagamento. Por sua vez, ao réu compete comprovar a ocorrência da 

possível culpa de terceiro. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora, por serem necessárias para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho 

de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intime-se 

a parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de que o 

não comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, 

os procuradores e advogados de todas as partes. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 2 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006110-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006110-16.2017.8.11.0003 VISTO. VIA ON LINE - 

SERVICOS E RECEPCÃO DE DOCUMENTOS LTDA – EPP ajuizou 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL em face do MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS, alegando, em síntese, que, em meados de 2012, a Sra. 

KAROLINE BACKES SANTOS, pleiteou junto ao órgão de proteção ao 

consumidor, à nulidade de uma fatura gerada em fevereiro/2012 pela 

empresa embargante referente aos serviços de consulta e análise de 

crédito prestados, alegando não ter realizado as mencionadas consultas. 

Posteriormente, em 11.04.2012, a embargante foi intimada pelo PROCON 

para comparecimento em audiência de conciliação, na qual o Sr. Fabio 

Marcelo Biazi, sócio administrador, compareceu e fechou acordo com a 

reclamante. No referido acordo, a VIA ONLINE abonou a mencionada 

fatura no valor de R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais), passando a 

ficar no valor de R$ 90,00 (noventa reais). A embargante informa que este 

valor foi absorvido pela empresa, uma vez que sendo um distribuidor 

autorizado, teve que realizar o repasse de tal utilização para a Serasa 

Experian. Todavia, em dezembro de 2016, a Procuradoria do Município 

ajuizou execução fiscal em desfavor da VIA ONLINE, para cobrança de 

multa aplicada pelo PROCON por suposto descumprimento e prejuízo em 

desfavor da empresa reclamante. Por tais razões, a empresa embargante 

ajuizou estes embargos, a fim de anular a multa aplicada pelo PROCON, 

uma vez que incabível no presente caso, ante a ausência de violação à 

legislação consumerista. Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou contestação, ressaltando que a embargante 

pretende é rediscutir a matéria já decidida em sede de Processo 

Administrativo, o que não é suficiente para desconstituir o Débito Fiscal, 

uma vez que as multas decorrem de Processo Administrativo, em que se 

obedeceu à legalidade, o contraditório e a ampla defesa. Na fase de 

especificação de provas, a embargante requereu a designação de 

audiência, a fim de comprovar os fatos alegados nos embargos, bem 

como mostrar a idoneidade da Embargante e cumprimento de suas 

responsabilidades no mercado. O embargado informou que não há provas 

para serem produzidas em audiência. É o relatório. Decido. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, tendo em 

vista que não foram arguidas preliminares, sendo que estão presentes os 

requisitos da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ 

A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a possibilidade da multa aplicada pelo PROCON. III – 

DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em debate, 

competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, qual seja, a suposta ilegalidade da multa. IV - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal 

requerida pela embargante, por ser necessária para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho 

de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se, ainda, os procuradores e advogados de todas as partes. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 2 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002085-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARETH PAIXAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1002085-23.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta 

por NAZARETH PAIXÃO SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

A autora atribuiu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais) (Id. 12408473). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, 

que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua 

competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 

salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não 

apresenta complexidade, bem como, é de se convalidar que de acordo 

com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta 

comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência 

para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 392 de 569



art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas considerações, 

em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 28 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006110-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1006110-16.2017.8.11.0003 VISTO. VIA ON LINE - 

SERVICOS E RECEPCÃO DE DOCUMENTOS LTDA – EPP ajuizou 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL em face do MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS, alegando, em síntese, que, em meados de 2012, a Sra. 

KAROLINE BACKES SANTOS, pleiteou junto ao órgão de proteção ao 

consumidor, à nulidade de uma fatura gerada em fevereiro/2012 pela 

empresa embargante referente aos serviços de consulta e análise de 

crédito prestados, alegando não ter realizado as mencionadas consultas. 

Posteriormente, em 11.04.2012, a embargante foi intimada pelo PROCON 

para comparecimento em audiência de conciliação, na qual o Sr. Fabio 

Marcelo Biazi, sócio administrador, compareceu e fechou acordo com a 

reclamante. No referido acordo, a VIA ONLINE abonou a mencionada 

fatura no valor de R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais), passando a 

ficar no valor de R$ 90,00 (noventa reais). A embargante informa que este 

valor foi absorvido pela empresa, uma vez que sendo um distribuidor 

autorizado, teve que realizar o repasse de tal utilização para a Serasa 

Experian. Todavia, em dezembro de 2016, a Procuradoria do Município 

ajuizou execução fiscal em desfavor da VIA ONLINE, para cobrança de 

multa aplicada pelo PROCON por suposto descumprimento e prejuízo em 

desfavor da empresa reclamante. Por tais razões, a empresa embargante 

ajuizou estes embargos, a fim de anular a multa aplicada pelo PROCON, 

uma vez que incabível no presente caso, ante a ausência de violação à 

legislação consumerista. Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou contestação, ressaltando que a embargante 

pretende é rediscutir a matéria já decidida em sede de Processo 

Administrativo, o que não é suficiente para desconstituir o Débito Fiscal, 

uma vez que as multas decorrem de Processo Administrativo, em que se 

obedeceu à legalidade, o contraditório e a ampla defesa. Na fase de 

especificação de provas, a embargante requereu a designação de 

audiência, a fim de comprovar os fatos alegados nos embargos, bem 

como mostrar a idoneidade da Embargante e cumprimento de suas 

responsabilidades no mercado. O embargado informou que não há provas 

para serem produzidas em audiência. É o relatório. Decido. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, tendo em 

vista que não foram arguidas preliminares, sendo que estão presentes os 

requisitos da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ 

A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a possibilidade da multa aplicada pelo PROCON. III – 

DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em debate, 

competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, qual seja, a suposta ilegalidade da multa. IV - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal 

requerida pela embargante, por ser necessária para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho 

de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se, ainda, os procuradores e advogados de todas as partes. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 2 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002174-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

CONSORCIO GUARDA BEM (RÉU)

GUILHERME MAGALHAES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 694.143.001-04 (PROCURADOR)

RENATO JENSEN ROSSI OAB - SP234554 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002174-17.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 70.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO DO 

PREJUÍZO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ ANTONIO 

OLIVEIRA DE LARA Parte Ré: RÉU: GUILHERME MAGALHAES DE 

MORAES, CONSORCIO GUARDA BEM, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

PROCURADOR: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES VISTO Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o pedido 

apresentado pelo Município de Rondonópolis de denunciação à lide da 

empresa BIANCAR ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 68.913.953/0001-84 e 

Inscrição Estadual n. 372.044.131-11, com sede na Avenida Guido 

Tomazoni n. 621, bairro Distrito Industrial, na cidade de Itapeva-SP, CEP 

18410-600. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGERIO BARROS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005853-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EMBARGANTE)

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1005853-88.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por WALTENCYR R. SANTIAGO – 

EPP e WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, a) ilegitimidade passiva do 

sócio, uma vez que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos 

seus membros; e b) ocorrência da prescrição, pois a constituição 

definitiva do crédito tributário se deu no ano de 2010; a Execução Fiscal 

foi protocolada em 18 de julho de 2016, todavia os Embargantes somente 

foram citados no mês de julho de 2017, após o transcurso do prazo de 

cinco (05) anos previsto no artigo 174 do CTN. Os embargantes deram à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais. 

Regularmente intimado, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL impugnou os 

embargos, onde sustentou ausência da garantia da execução, porque os 

veículos encontrados são de valor muito inferior ao valor da dívida que, 

atualmente, perfaz a quantia de R$ 91.711,27 (noventa e um mil, 

setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). O exequente impugnou, 

ainda, o valor da causa, já que os embargantes atribuíram à causa o valor 

de R$ 1.000,00, quando a CDA perfaz o montante de R$ 91.711,27 

(noventa e um mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), 

sendo este o valor correto da causa nos presentes Embargos. No mérito, 

alegou que a presença do sócio na CDA, por fato gerador do tempo em 

que integrava a sociedade, faz presumir sua legitimidade passiva. No 

tocante a ocorrência da prescrição, destacou que o prazo prescricional 

começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, 

através do Aviso de Cobrança 341967, vale dizer, em 01/07/2013, 

conforme consta registrado na CDA 20142670, que tem presunção de 

legitimidade (artigos 3º da LEF e 204 do CTN). Instadas as partes a 

especificarem as provas, somente os embargantes requereram o 

depoimento pessoal do representante legal do Embargado, bem como a 

oitiva de testemunhas para comprovar a ocorrência da prescrição alegada 
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e que a pessoa física do sócio Waltencyr R. Santiago não pode figurar no 

polo passivo da Execução Fiscal. Também requereu a avaliação dos 

veículos penhorados para se averiguar se eles garantem integralmente a 

execução fiscal. É o relatório. Decido. GARANTIA DA EXECUÇÃO Sem 

nenhuma razão a exequente, pois a garantia integral da execução é 

exigível apenas para fins de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos, não como condição para o seu processamento, para o que 

basta a existência de penhora. Assim já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 

REEXAME DE PROVAS. ÓBICE SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do 

STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, 

reafirmou que 'a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no 

sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos 

embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é 

inferior ao valor exequendo. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2ª 

Turma, AgInt no AREsp 880.003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016). No caso em debate, apesar da 

dívida está em torno de R$ 90.000,00, penhorou-se dois veículos 

registrados em nome dos embargantes. O exequente sequer informou qual 

o provável valor desses veículos. Diante desse contexto, a insuficiência 

da penhora não pode impedir o recebimento de embargos do devedor na 

execução fiscal. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA No que diz 

respeito ao valor atribuído à causa, como por demais sabido, este deve 

corresponder ao proveito econômico visado pelo autor da demanda. A 

petição inicial tem que observar os requisitos legais, dentre estes o valor 

da causa, que deverá ser atribuído de forma correta, sendo certo que é 

perfeitamente possível que o juiz, até mesmo de ofício, altere tal valor. 

Antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil/2015, 

que tratou da questão em seu art. 292, § 3º, assim já apregoava a 

jurisprudência quando da vigência do CPC/73: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. 1. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que é cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na 

hipótese em que o magistrado. visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes: AgRg 

no REsp 1224210/SC, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 04/03/2011; 

REsp 1234002/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

17/03/2011; Pet 8816/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira 

Seção, DJe 08/02/2012; AgRg no Ag 1415022/RJ, Relator Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe27/08/2012. 2. Agravo regimental não 

provido (AgRg no AREsp n.º236.076/SP, 1ª T/STJ, rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJ 22/11/2012). “1. O valor da causa deve ser definido de 

acordo com o conteúdo econômico da demanda, critério aplicável inclusive 

aos mandados de segurança. 2. A indicação de valor da causa que não 

traduza o verdadeiro proveito econômico buscado pelo impetrante não 

conduz, por si só, à declaração da inépcia da inicial, cabendo ao 

magistrado ajustar tal valor, de ofício ou no julgamento de eventual 

impugnação. Precedente. (Pet n.º 8.816/DF, 3ª Seç/STJ, rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJ 22/11/2012). Na hipótese, entendo que o valor da causa 

indicado pela parte embargante, de R$ 1.000,00 (mil reais) realmente não 

traduz o verdadeiro proveito econômico por ela buscado, sendo 

perfeitamente aceitável, diante das pretensões deduzidas na inicial desta 

demanda, fixá-lo em R$ 85.773,71 (oitenta e cinco mil, setecentos e 

setenta e três reais e setenta e um centavos) que é o valor executado, e 

que o embargante pretende desconstituir. Com essas considerações, fixo 

o valor da causa em R$ 85.773,71 (oitenta e cinco mil, setecentos e 

setenta e três reais e setenta e um centavos). Determino seja intimado os 

embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementarem o valor 

das custas judiciais, sob pena de extinção do feito, por abandono. 

Recolhido o valor das custas, providencie-se a conclusão do feito para 

novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 1 de 

abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008563-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BELAS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO A(O) ADVOGADO(A), DRº THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - POLO ATIVO - PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS , NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO(A) DO PERITO(A) 

JUNTADA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008563-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BELAS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO A(O) ADVOGADO(A), DRº THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - POLO ATIVO - PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS , NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO(A) DO PERITO(A) 

JUNTADA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006785-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CHILE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004304-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNI TERCILIA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001131-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001131-11.2017.811.0003 VISTO. Expeça-se ofício à 

Gerência Executiva em Mato Grosso – Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demanda Judicial para que, no prazo de 30 (trinta dias), 

providencie a implantação do benefício aposentadoria por invalidez 

acidentária em favor do autor. Sem prejuízo da providência supra, 

intime-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para 

implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício aposentadoria por 

invalidez acidentária em favor do autor, conforme sentença de Id. 

10404060. Intime-se, ainda, o autor para adequar o seu pedido de 

cumprimento de sentença quanto aos valores atrasados aos termos do 

artigo 534 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. 

Expeça-se a o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 28 de março de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 394 de 569



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)

 

PROCESSO Nº 1001690-31.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos a procuração geral para o foro, prevista no artigo 105 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, 

consoante dispõe os artigos 320 e 321, parágrafo único, ambos do 

referido Código. Intime-se, ainda, a parte autora para, em igual prazo (15 

dias), comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 28 de 

março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1002015-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1002015-06.2018.8.11.0003 REQUERENTE: SHEILA ALMEIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT VISTO A exceção proposta deve tramita no bojo do processo 

nº 572/2010, código 439799, que tramita sob a forma física. Não é 

admissível a tramitação de processo eletrônico quanto o feito conexo 

tramita sob a forma física. Posto isso, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição deste feito. Cumpra-se. Rondonópolis, 23/03/2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009715-67.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 21.279,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GILMAR FORTES BARBOZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO A questão da responsabilidade 

pelo pagamento da perícia foi decidida no despacho anterior (ID 

12259151). Se a parte autora discorda daquela decisão, deverá interpor 

os recursos cabíveis. Assim, determino que a parte autora deposite o 

valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento da ação sem a realização dessa prova. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2018. FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003938-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYLBERTO DOS REIS CORRÊA OAB - MT0016599S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003938-38.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 460.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, 

ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES Parte Ré: RÉU: SOCIEDADE 

BENEFICENTE SAO CAMILO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Na ação 

de indenização acima identificada, a parte autora e o ESTADO DE MATO 

GROSSO impugnaram o valor da proposta de honorários periciais do 

médico perito (R$ 4.600,00). O valor sugerido pelas partes é praticado 

quando a parte goza dos benefícios da justiça gratuita e é responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais. Ademais, verifica-se que já 

foram nomeados quatro médicos peritos para realizar os trabalhos e todas 

recusaram a nomeação. o valor proposto não se mostra elevado, já que o 

perito não pode trabalhar por valores irrisórios. Assim, mantenho a 

proposta do perito e determino seja intimado SOCIEDADE BENEFICENTE 

SÃO CAMILO para, no prazo de quinze (15) dias, depositar o valor dos 

honorários periciais. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGERIO BARROS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador 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. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do trabalho da perita 

que apresentou proposta às fls. 173/174, é certo que a sua proposta de 

honorários apresenta valor mais elevado do que está sendo praticado 

neste Juízo atualmente em casos semelhantes. Diante disto, substituo a 

perita nomeada nos autos, nomeando para o encargo a contadora 

AURILENE LOPES SOARES, podendo ser encontrada na Rua Dezessete, 

n° 713, Condomínio Terra Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, 

Cep: 78740-405, e nos telefones: (66) 9614-8322 / (66) 3027-9335, e-mail: 

aurylenesoares@gmail.com.No atual estágio do processo já se sabe quem 

foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser 

aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, Estado de Mato Grosso, ora vencido, é, de fato, o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: (...) Intimem-se as partes desta decisão e para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, 

se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), 

no prazo de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, intime-se a perita para dar 

início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. (...), respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

INDEFIRO os pedidos de fls. 358/359, haja vista que o percentual devido a 

título de perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV 

ainda será apurado com a realização da perícia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782818 Nr: 7347-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755453 Nr: 10570-68.2014.811.0003

 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, 

LUSIA BARBOSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos autos, para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de fls. 

191/192.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794098 Nr: 11954-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com. (...) Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos no referido período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Por fim, informo que 

deliberarei acerca da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734913 Nr: 14626-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 280/283), nos 

termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737219 Nr: 109-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 316/320 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 191/194), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários 

periciais (fls. 111/112), através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706004 Nr: 683-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES, GEIRE 
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HONORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS move em face de GCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES.

 O exequente requereu a extinção do feito, com base no artigo 924, inciso 

II do CPC (fls. 131).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que a executada efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documento de fls. 132/135.

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.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte executada às 

fls. 53, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que a executada 

esteja em estado de pobreza.

Nesse ponto, oportuno anotar que o benefício da gratuidade não é amplo e 

absoluto - cabendo ao juiz aquilatar, mediante critérios objetivos, as 

circunstâncias do caso concreto para aferir a possibilidade da parte de 

arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou 

de sua família.

Na hipótese, há elementos suficientes a gerar a convicção de que a 

executada é capaz de arcar com as custas processuais, não havendo 

justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60119 Nr: 8472-09.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENERO ALIMENTICIOS RIO 

NEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de COMERCIAL GÊNERO ALIMENTÍCIOS RIO 

NEGRO, já devidamente qualificado(s) nos autos.

Requer a exequente a extinção do presente feito, em razão do 

cancelamento do débito tributário.

É o relatório.

Decido.

Denota-se que foi realizada baixa no débito tributário, requerendo a parte 

exequente, a extinção do presente feito.

Nesse sentido:

“ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

dar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL -CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA 

ATIVA - REMISSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DISPENSA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 26 DA LEI Nº 

6.830/80 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Nos termos do artigo 

26 da Lei Nº 6.830/80, não há incidência de custas processuais na 

execução fiscal extinta pela remissão do débito tributário.” (TJ-PR - AC: 

1571562 PR Apelação Cível - 0157156-2 Relator: Antônio Lopes de 

Noronha, Data de Julgamento: 15/12/2004, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 14/02/2005 DJ: 6806).

Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal 

que envolve as partes supramencionadas, nos termos do art. 26, da Lei 

6.830/80.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do dispositivo legal acima 

mencionado.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794270 Nr: 12035-78.2015.811.0003

 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: ELEUZA ASSUNÇÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos dos servidores, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Por fim, informo que deliberarei acerca da 

execução dos honorários advocatícios na oportunidade da decisão da 

liquidação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823324 Nr: 4078-89.2016.811.0003

 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: IRANIUCE MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, 

podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 

9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br. (...) Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 397 de 569



juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos dos servidores, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736849 Nr: 16105-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 365/368 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 275/278), determinando que seja ultimada a liquidação por 

arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos 

autos, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das 

propostas de honorários periciais apresentadas às fls. 266/270.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736299 Nr: 15668-68.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Conforme determinado na decisão de fls. 369/375, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: (...) 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 MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091 ,  (66 )  9622 -9967 ,  (66 )  8422 -8138 ,  e -ma i l 

marciocontador@gmail.com. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período.Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758985 Nr: 12741-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MORGANA APARECIDA SILVA DE MARCHI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 477/481 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 417/420), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, considerando que o valor da perícia já foi bloqueado (fls. 405/406), 

intime-se a perita nomeada para dar início aos trabalhos, encaminhando-se 

os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-a de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783671 Nr: 7631-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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. (...) No atual estágio do processo já se sabe 

quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser 

aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável 

pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil. 

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado 

de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos da servidora, neste 

período.Efetuado o depósito e apresentado os documentos, intime-se o 

perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos 

autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser 

intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 

30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos 

quesitos acostados aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779045 Nr: 5806-05.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE CARVALHO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Deixo de analisar a petição de fls. 214/215 em razão de já ter sido 

deliberado sobre os pedidos ali formulados, conforme decisão de fls. 

210/211.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca da referida decisão, por meio 

de carga dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765825 Nr: 262-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222

 Visto.

Intime-se a exequente para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, a certidão de 

óbito do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820204 Nr: 3029-13.2016.811.0003

 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: CAROLINA BRUNELLI ZANGARO, APARECIDA FÁTIMA 

BRUNELLI ZANGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 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:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

 Defiro o pedido de fls. 123.

Assim, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750585 Nr: 8063-37.2014.811.0003

 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: ACIARA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu a intimação 

pessoal da parte autora para informar seus dados pessoais atualizados e 

se ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA necessita da internação compulsória, uma 

vez que perdeu contato com a autora (fls. 194).

O pedido merece acolhimento. Assim, intime-se, pessoalmente, a autora, 

nos termos do artigo 186, § 2º do Código Processual Civil, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar se ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA necessita de 

internação compulsória, bem como para atualizar seus dados cadastrais 

junto a Defensoria Pública.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822377 Nr: 3739-33.2016.811.0003

 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: CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786703 Nr: 8900-58.2015.811.0003

 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: CLAUDIO AREND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Junte-se no feito a petição que se encontra na secretaria, conforme alerta 

do sistema apolo.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 766893 Nr: 842-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GUIOMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Dê-se vista da sentença proferida ao Estado de Mato Grosso, por meio de 

carga dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802198 Nr: 15283-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 VISTO.

Intimem-se os requeridos para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da Nota Fiscal nº 763, referente à prestação do serviço de 

“Home Care” no período de 03/02/2018 a 28/02/2018 (fls. 282).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808262 Nr: 17415-82.2015.811.0003

 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: NEURA MARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789944 Nr: 10210-02.2015.811.0003

 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: VERA LUCIA BRITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Diante da inércia da parte autora (fls.240), arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820304 Nr: 3091-53.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA HELENA PALAMONI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789947 Nr: 10212-69.2015.811.0003

 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: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733017 Nr: 13104-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MATOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.426

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794504 Nr: 12136-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATSUDA LTDA, NELSON 

KATSUSHIGUE MATSUDA, FUTOSHI MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 Visto.

Indefiro, por ora, o pedido de fls.59.

Intime-se a fazenda exequente para manifestar-se expressamente, no 

prazo de 10(dez) dias, sobre a nomeação de bens à penhora de fls.43.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 341287 Nr: 9456-46.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TEL CONSULTORIA LTDA, EFRAIM ALVES 

DOS SANTOS, GILLES SERGE DENIS BIGOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:/MT Nº 5178

 VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser deferido.Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

(...).Ademais, essa providência permite garantir que o(s) executado(s) 

não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.O Exequente requer ainda a expedição de Ofício à 

Delegacia da Receita Federal, requisitando as últimas declarações de 

imposto de renda em nome do(s) executado(s), a fim de localizar bens do 

devedor e/ou endereço.O pedido deve ser deferido.(...). DETERMINO a 

penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação 

em instituição financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.(...).DEFIRO, ainda, a 

penhora de bens em nome do(s) devedor(es), via sistema RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.(...).DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, 

mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas 

pelo exequente. (...).Juntadas as informações, os autos passarão a correr 

em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria fixar no 

dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do(s) executado(s), a secretaria deverá 

intimar o exequente para manifestar-se.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816337 Nr: 1695-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line, tendo em vista que o 

executado Altevir Pierozan Magalhães ainda não foi citado.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da correspondência devolvida de fls. 73.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794504 Nr: 12136-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATSUDA LTDA, NELSON 

KATSUSHIGUE MATSUDA, FUTOSHI MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 Visto.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 59.

Expressamente intime- se a fazenda exequente para manifestar- se 

expressamente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a nomeação de bens à 

penhora de fls. 43.

Cumpra – se.

Rondonópolis, 05 de março de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750599 Nr: 8077-21.2014.811.0003

 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: MARCELO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO HISTER, CLAUDOMIRO HERCULONO DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, CLEBER LUIZ CESARI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA 

HISTER - OAB:15.544, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - 

OAB:4.481 OAB/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379, 

MARCOS TULIO ARGUELHO - OAB:10321 OAB/MT, PROCURADOR - 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de 

Almeida - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), adª. DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE OAB/MT 9889-B, para no prazo legal, ofertar contrarrazões ao 

recurso de fls.525/537.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796106 Nr: 12814-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA SAO PAULO LTDA, ESPOLIO DE JOSE 

MAXIMO DE PAIVA FILHO, MIGUEL GIMENES CORDON

 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): ESPOLIO DE JOSE MAXIMO DE PAIVA 

FILHO, Cpf: 25878913887. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OTICA 

SAO PAULO LTDA, ESPOLIO DE JOSE MAXIMO DE PAIVA FILHOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

descumprimento de brigação tributária acessória, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10854/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 165.353,90

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776500 Nr: 4855-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: procuradoria geral - OAB:proc. 

Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - 

OAB:GO 22.011

 VISTO.

 O (a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao (a) executado (a), por meio do sistema 

RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas 

para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) executado (a).

O pedido deve ser deferido.

 É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado (a) não 

se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no 

sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) cadastrados em nome do 

(a) executado(a).

Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437041 Nr: 5709-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE CASAGRANDA ME, JANETE 
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CASAGRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525

 VISTO.O exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da Receita 

Federal, requisitando as últimas declarações de imposto de renda em 

nome do(a) executado(a), a fim de localizar bens do(a) devedor(a) e/ou 

endereço.O exequente comprovou ter esgotados todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço ou situação econômica 

do(a) executado(a).Ademais, essa providência permite informações sobre 

o patrimônio do(a) executado(a), bem como a sua localização, por meio de 

requisição judicial, via on-line.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.(...). AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”.Com essas 

considerações, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente. 1- Localizado o endereço do(a) devedor(a) ou bens passíveis 

de penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado(a) 

o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80.2- Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a 

secretaria fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, 

IV).3- Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a 

secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734926 Nr: 14637-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO...No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de 

Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 9 1 7 - 2 4 4 7  /  ( 6 6 )  3 4 1 0 - 0 6 4 9 ,  e - m a i l : 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela 

perita contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.....Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736640 Nr: 15941-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSINHA GUILHERME DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO..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 MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...).Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765657 Nr: 168-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCE LEA LIMA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT18263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOl.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de 

Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 9 1 7 - 2 4 4 7  /  ( 6 6 )  3 4 1 0 - 0 6 4 9 ,  e - m a i l : 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela 

perita contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 402 de 569



valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722600 Nr: 3609-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, MARCELO MECENA LEITE 

BRITO DOS SANTOS, EVANDRO LÉO KOBERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 VISTO.

Tendo em vista que não estarei na Comarca na data da audiência 

designada anteriormente, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e seus respectivos advogados da nova data da 

audiência.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722600 Nr: 3609-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, MARCELO MECENA LEITE 

BRITO DOS SANTOS, EVANDRO LÉO KOBERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR 

OAB-MT 13945, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216 representando o polo passivo, 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 1970/1975, , para 

TOMAREM CIÊNCIA QUE FOI REDESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para o dia 23 de maio de 2018, às 14h30min , a ser 

realizada na sala de Audiência desta 1ª Vara da Fazenda Publica de 

Rondonópolis-MT, conforme despacho fls 1987.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785839 Nr: 8525-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO QUENTE MOVEIS ELETRODOMESTICO 

LTDA, MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, ANTONINO DOS 

SANTOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.O exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

em nome do(s) executado(s), a fim de localizar bens do(s) devedor(es) 

e/ou endereço.O exequente comprovou ter esgotados todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço ou situação econômica 

do(s) executado(s).Ademais, essa providência permite informações sobre 

o patrimônio do(s) executado(s), bem como a sua localização, por meio de 

requisição judicial, via on-line.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.(...), DETERMINO seja acessado o sistema 

INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações 

solicitadas pelo exequente. 1- Localizado o endereço do(s) devedor(es) 

ou bens passíveis de penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será 

de imediato intimado o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado 

ou pelo correio, podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80.2- Juntadas as informações, os 

autos passarão a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), 

devendo a secretaria fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – 

artigo 967, IV).3- Sendo infrutífera a busca de dados do(s) executado(s), 

a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427446 Nr: 9633-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO FILE MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA, 

HAMILTON CARVALHO DE MOURA, ROSANA VERATTE CAMPOS DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISTIANE MAMEDE LUCENA 

PEREIRA - OAB:19043

 VISTO.

 O exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(s) executado(s), por meio do sistema RENAJUD, uma vez 

que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis no patrimônio do(s) executado(s).

O pedido deve ser deferido.

 É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(s) executado(s) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o(s) executado(s) não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no 

sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) cadastrados em nome 

do(s) executado(s).

Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículo em nome do(s) executado(s), via RENAJUD, 

a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60645 Nr: 8997-88.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEPAWA PECAS AUTOMOVEIS E PARAFUSOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MIE NINOMIYA - 

OAB:13559/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 VISTO.O exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da Receita 

Federal, requisitando as três últimas declarações de imposto de renda em 

nome do(s) executado(s), a fim de localizar bens do(s) devedor(es) e/ou 
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endereço.O exequente comprovou ter esgotados todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço ou situação econômica 

do(s) executado(s).Ademais, essa providência permite informações sobre 

o patrimônio do executado, bem como a sua localização, por meio de 

requisição judicial, via on-line.(...).Com essas considerações, DETERMINO 

seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, 

para obter as informações solicitadas pelo exequente. 1- Localizado o 

endereço do(s) devedor(es) ou bens passíveis de penhora (CPC, art. 

835), expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o(s) executado(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80.2- 

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria fixar no dorso dos autos 

duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).3- Sendo infrutífera a busca de 

dados do(s) executado(s), a secretaria deverá intimar o (a) exequente 

para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715737 Nr: 11045-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VELOSO RAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5.089-B

 VISTO.

 O (a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao (a) executado (a), por meio do sistema 

RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas 

para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) executado (a).

O pedido deve ser deferido.

 É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado (a) não 

se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no 

sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) cadastrados em nome do 

(a) executado(a).

Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ORTIZ DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Visto. A parte autora requereu a desistência da ação e o réu não se 

manifestou sobre o pedido. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, 

leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser 

apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem 

ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência 

do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso sob testilha, 

verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da ação e o réu 

não apresentou nenhuma objeção. Em consequência, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação. Sem custas e honorários, visto que o réu não contestou o pedido. 

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 30 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002190-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002190-34.2017.8.11.0003 VISTO. ROSEMARY DA SILVA 

opõe embargos de declaração quanto à sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial, tão somente para o fim de determinar que INSS 

- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL mantenha o auxílio doença 

por acidente de trabalho já concedido à autora (NB 615.758.835-0), até 

que a segurada seja considerada apta para exercer a atividade laboral 

compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). 

Segundo a embargante, a decisão embargada apresenta omissão, pois 

“não fora deferida a antecipação de tutela, tal como pleiteado inicialmente, 

omissão que poderá acarretar em grande prejuízo à parte autora, já que 

aguarda o deslinde da demanda há quase 01 (hum) ano, ao que também 

não especificou o pagamento das parcelas retroativas, caso haja”. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, o pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido no início do processo. A autora 

não recorreu dessa decisão. Não é porque o pedido foi julgado 

parcialmente procedente que o julgador está obrigado a reapreciar o 

pedido de tutela provisória de urgência, ainda mais quando não a parte 

não requer seja novamente apreciado esse questão. De outra parte, não 

havia necessidade de impor réu o pagamento das parcelas retroativas do 

benefício, visto que no caso em debate o INSS já vem pagando 

regularmente para a autora o benefício concedido na sentença. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados por ROSEMARY DA SILVA. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 30 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001721-85.2017.8.11.0003 VISTO. ELIZON ALVES 

AMORIM opõe embargos de declaração quanto à sentença que julgou 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, 

em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio 

doença NB 611.843.996-0 (20/4/2016). Segundo a embargante, a decisão 

embargada apresenta omissão, pois “não mencionou em seu dispositivo 

quanto à tutela antecipada para a implantação de referido benefício”. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, o pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido no início do processo. A parte 

autora não recorreu dessa decisão. Não é porque o pedido foi julgado 

procedente que o julgador está obrigado a reapreciar o pedido de tutela 

provisória de urgência, ainda mais quando a parte sequer pede a 

reapreciação dessa questão. Assim sendo, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com essas considerações, nego 

provimento aos embargos de declaração apresentados por ELIZON 

ALVES AMORIM. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 30 de 

março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 825891 Nr: 4995-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PIRES DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via Bacen-Jud, 

do valor de R$ 90.391,50 (noventa mil trezentos e noventa e um reais e 

cinquenta centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, recaindo 

preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, agência n. 3834-2, conta 

corrente n. 1042676-0 ou Conta única do Tesouro do Estado n. 

1010100-4, a ser utilizado para custear exclusivamente, para a realização 

do atendimento domiciliar - “Home Care” do paciente AUGUSTO PIRES DA 

SILVA pelos próximos 3 (três) meses, decorrido do descumprimento da 

sentença, nos termos do orçamento acostado – fls. 859/860 –, a ser 

transferido, após a prestação de contas pormenorizada, com as notas 

fiscais e demais documentos, para a conta da CARMED CARE RESGATE 

LTDA – ME, CNPJ 13.951.548/0001-69, Banco do Brasil, agência 2970-x, 

conta corrente nº 38035-0.

Desde já, intime-se, com urgência o Estado de Mato Grosso, por meio de 

sua Procuradoria, para ter conhecimento da realização da constrição, 

oportunizando, de modo mais célere e transparente, o cumprimento da 

determinação judicial para o fornecimento do atendimento domiciliar 24 

horas por dia – HOME CARE, tornando, assim, desnecessário a liberação 

da verba pública.

 Em caso de bloqueio positivo e inércia do Estado em cumprir a decisão 

judicial, determino, desde logo, em razão da urgência do caso, a imediata 

vinculação do valor aos presentes autos. Feito isso, após a devida 

prestação de conta, libere-se mensalmente os valores para a conta 

indicada.

 Consigno, ainda, que o prazo para a prestação de contas será de 05 

(cinco) dias, contados da data de início da prestação de serviços.

 Sem prejuízo das providências supra, expeça-se ofício ao Escritório 

Regional de Saúde de Rondonópolis para que apresente nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, relatório técnico sobre a necessidade de 

manutenção dos serviços de “Home Care” e se a classificação permanece 

inalterada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726195 Nr: 7141-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR, ALESSANDRA DE SOUZA 

HOLLAND, APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO, EDCLEUMA 

DA SILVA MACHADO, ALINE BRAGA SOUZA PAVONI, FABIANA 

CHRYSTINA CORREA, SERGIO RICARDO MORAES, RUTH SHIZUE 

YAMAMOTO MEDEIROS, KAREN MAYARA OLIVEIRA DA SILVA, JOELMA 

DE LIMA SALAZAR, MARGARETH FERREIRA FIGUEIREDO ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

DE BRITO MAZETE, para devolução dos autos nº 7141-30.2013.811.0003, 

Protocolo 726195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 800172 Nr: 14463-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEUDES SALVINO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 S E N T E N Ç A

1. Relatório.

Trata-se de embargos à execução fiscal interposto por Inss – Instituto 

Nacional do Seguro Social em face de Lucieudes Salvino Chagas. Alega a 

parte embargante que os cálculos apresentados pelo embargado 

encontram-se equivocados por não deduzir as parcelas já pagas, fls. 

04/08.

2. Fundamentação.

Primeiramente, abstrai-se que os presentes embargos à execução fiscal 

visa discutir o débito executado nos autos de código 410436, em face do 

embargante.

Constatou-se a distribuição de dois embargos à execução idênticos, com 

as mesmas teses e pedidos. Informa o embargante, às fls. 16, que em 

razão do peticionamento via PEA exigir o pagamento da chamada “taxa de 

impressão”, na qual a autarquia é isenta, a mesma apresentou fisicamente 

a petição inicial de embargos à execução, tendo autuado em duplicidade.

Considerando os autos de código de n° 800922, possuem a mesma 

identidade de partes, pedidos e causa de pedir, em relação a este feito, 
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caracteriza-se a litispendência.

 Assim, vejamos o que dispõe o artigo 485 do Código Processual Civil em 

seu inciso V:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

Neste sentir, considerando que há duplicidade de feitos, com as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir, não há outra lógica senão a extinção da 

presente demanda.

 3. Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, V do Código Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a presente ação, ante a litispendência em relação 

aos autos de código 800922.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

 Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 866900 Nr: 5545-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA PHELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO BORGES - 

OAB:124412/SP, ALEX SANDER RODRIGUES DE MORAES - 

OAB:282475/SP, ANTONIO RULLI NETO - OAB:172507/SP, JACKSON 

PEARGENTILE - OAB:145694/SP, LAURO SHIBUYA - OAB:68167/SP, 

LESLIE CRISTINE MARELLI - OAB:294380/SP, MICHELE RODRIGUES 

QUEIROZ - OAB:313355/SP, ROBSON THOMAS MOREIRA - 

OAB:OAB/SP 223.547

 Intimação dos advogados AFONSO BORGES - OAB:124412/SP, ALEX 

SANDER RODRIGUES DE MORAES - OAB:282475/SP, ANTONIO RULLI 

NETO - OAB:172507/SP, JACKSON PEARGENTILE - OAB:145694/SP, 

LAURO SHIBUYA - OAB:68167/SP, LESLIE CRISTINE MARELLI - 

OAB:294380/SP, MICHELE RODRIGUES QUEIROZ - OAB:313355/SP, 

ROBSON THOMAS MOREIRA - OAB:OAB/SP 223.547, representando o 

polo passivo, da deseignação de audiência para o dia 04 de abril, às 

15h30min (MT), audiência para inquirição da testemunha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 429190 Nr: 11267-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEVES CABRAL ME, MARIA NEVES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA - 

OAB:21661/O

 VISTO.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos 

autos a respeito do pedido de suspensão do feito, requerido pelo 

Executado às fls. 68/69.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 632347 Nr: 4234-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790

 Intimação do advogado do réu, Dr. Orivaldo Dias de Souza, OAB 7790, 

para que ciente fique da juntada de documentos por parte do Ministério 

Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 640184 Nr: 1710-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BENITES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15088

 Intimação do advogado do réu, Dr. Luciano S. Rebouças OAB 15088, para 

manifestar se ainda tem interesse no pedido de fls. 272.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665222 Nr: 13537-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS EDUARDO RODRIGUES ESTOCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 18, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665230 Nr: 13545-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATIAS GARCIA, MÁRCIO MARIO 

FRANÇA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 26, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621101 Nr: 4238-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO PARREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 (...) . Considerando que o denunciado não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:a)Proibição de frequentar lugares 

onde se praticam crimes ou contravenções penais;b)Proibição de se 
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ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar a ausência nos 

autos, declinando o local onde estará;c)Comparecer mensalmente ao 

cartório da 2ª vara criminal para informar seu endereço e atividade que 

estiver exercendo;d)Perdimento de R$ 1.000,00 do total de R$ 7.240,00 

pago a título de fiança (fls. 21,22 e 46) em favor da instituição 

cadastrada.Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer 

destas condições implicará na revogação da suspensão condicional, 

tendo o processo imediato prosseguimento.Decorrido o prazo ora 

estabelecido sem revogação, volte os autos em conclusão para 

determinar a restituição do valor remanescente depositado em juízo a título 

de pagamento de fiança, extinção da punibilidade e determinação de 

arquivo.Oficie-se ao juízo da 4ª vara criminal solicitando seja destinado o 

valor de R$ 1.000,00 depositado na conta única, pago pelo denunciado 

João Carlos Gonçalves Pereira a título de fiança, para entidade 

devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício dessa 

natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621101 Nr: 4238-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO PARREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 (...) 23.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR Ado Parreira de Oliveira como incurso nas 

sanções previstas no art. 155, § 4º, inciso II, do CP.III.1 – DOSIMETRIA DA 

PENA 24.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.25.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656590 Nr: 5971-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LOPES DE MATTOS, KAIQUE JUNIO DA 

SILVA BARROS, LUIS CARLOS BARROS, FERNANDO ARCE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:10085, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT 10.085, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados a presente 

ação penal, constata-se que existem algumas circunstâncias que 

merecem melhores esclarecimentos.

Diante disso, a fim de verificar toda a dinâmica do crime tratado nos autos, 

sobretudo o caminho percorrido pelos acusados, determino seja oficiado 

ao delegado de polícia Gustavo Colognesi Belão, para que, no prazo 

máximo de 10 dias, encaminhe a este juízo relatório, mapa e pontos de 

localização do Cemitério Municipal, localizado na Av. Lions Internacional; 

Rondon Plaza Shopping; o local do crime, localizado na Rua Jaime 

Fernandes da Costa, nº 1949, Bairro Nova Aurora; o entroncamento entre 

a Avenida Lions Internacional e a Avenida Brasil e, por fim, a indicação do 

Bairro Jardim Primavera.

Com a juntada das aludidas informações, intimem-se as partes para, no 

prazo igual e sucessivo de 05 dias, manifestarem o que entender de 

direito.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662152 Nr: 10701-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos, etc.

Diante da ausência injustificada do advogado constituído pelo réu, Dr. 

Carlos Frederick da S. I. de Almeida, nomeio o advogado Dr. Alex Moreira 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n° 24.064/O, para proceder à defesa do 

acusado Augusto apenas para este ato.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667396 Nr: 421-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795

 Vistos, etc.

Diante da ausência injustificada do advogado constituído pelo réu, Dr. 

Nivaldo Pereira da Silva, nomeio a advogada Dra. Marcia Macedo Galvão, 

inscrita na OAB/MT sob o n.º 15.668, para proceder à defesa do acusado 

Valdir apenas neste ato.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666129 Nr: 14309-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 16, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671515 Nr: 3879-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO CONTRI - 

OAB:24626

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 80/81 e 

pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa do autuado WEVERTON 

FERNANDES DA SILVA, mantendo, portanto, a prisão preventiva do 

mesmo.Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665034 Nr: 13353-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DIOGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER JOSÉ DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:390.179/SP, REGINALDO ABDALA DE SOUZA - 

OAB:153495/SP

 Vistos, etc.

Diante da ausência injustificada dos advogados constituídos pelo réu, Dr. 

Reginaldo Abdala de Souza e Fagner José da Silva Oliveira, nomeio a 
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advogada Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga, inscrita na OAB/MT 

sob o n° 10.085, para proceder à defesa do acusado Adevanir apenas 

para este ato.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663536 Nr: 12006-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE SOUZA LEITE, BRUNO HENRIQUE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 51.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Hugo de Souza Leite e Bruno Henrique da Silva como incursos nas 

sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 70 (05 vezes), 

com as implicações do art. 61, I e II, ‘h’, todos do Código Penal.III.1 – 

DOSIMETRIA DA PENA III.1.2 – Hugo de Souza Leite ...III.1.2.1 – DO 

CONCURSO FORMAL DE CRIMES 65.Critério de fixação do concurso 

formal: considerando que foram atingidos 05 patrimônios distintos na 

ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 

70 do Código Penal deve ser realizado na fração próxima da máxima do 

dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/3 (02 anos e 11 dias) a pena 

aplicada, resultando numa pena de 08 anos, 01 mês e 16 dias de reclusão 

e 15 dias-multa....III.1.3 – Bruno Henrique da Silva ... totalizando 10 anos, 

05 meses e 23 dias de reclusão..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662809 Nr: 11292-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos, etc.

Diante da ausência injustificada do advogado constituído pelo réu, Dr. 

Edson Campos de Azevedo, nomeio a advogada Dra. Flávia Almirão dos 

Santos Espanga, inscrita na OAB/MT sob o n° 10.085, para proceder à 

defesa do acusado Ronaldo apenas para este ato.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664778 Nr: 13140-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA, 

LUCIMARA LESMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de f. 22, não me resta outra alternativa senão 

redesignar audiência para o dia 23 de maio de 2018, às 17:30 horas, 

devendo ser comunicado o juízo de origem.

Requisite-se a testemunha Jairo César de Oliveira Sanches.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662952 Nr: 11428-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:12.797-B

 Vistos, etc.

Diante da ausência do advogado constituído pelo réu, Dr. Célio Oliveira de 

Souza Júnior, nomeio a advogada Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga 

OAB/MT 10.085, para proceder à defesa do acusado Adevaldo apenas 

para este ato.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

Por fim, considerando o patrocínio gratuito realizado pela advogada Dra. 

Flávia Almirão dos Santos Espanga OAB/MT 10.085 em favor do acusado 

Adevaldo, em decorrência da ausência do advogado constituído pelo réu, 

Dr. Célio Oliveira de Souza Júnior, 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.: 643749 Nr: 4906-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Considerando que a portaria nº 678/2017-PRES estabeleceu o calendário 

forense e que no dia 28.03.2018 será ponto facultativo no Poder 

Judiciário, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência.

 Assim, redesigno à audiência de interrogatório do réu JANIO VIEIRA DE 

MIRANDA para o dia 11 de abril de 2018, às 13:45 horas.

Intime-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663651 Nr: 12117-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634

 Vistos, etc.

Considerando que a portaria nº 678/2017-PRES estabeleceu o calendário 

forense e que no dia 28.03.2018 será ponto facultativo no Poder 

Judiciário, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência.

 Assim, redesigno à audiência para oitiva das testemunhas ALBERTO 

FABIANO SALES DE OLIVEIRA e JOSÉ NILDO BARBOSA MARQUES para 

o dia 11 de abril de 2018, às 17:20 horas.

Requisitem-se as testemunhas.

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.: 643749 Nr: 4906-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do réu JANIO VIEIRA DE MIRANDA para o dia 28 de março de 2018, às 

13:45 horas.

Intime-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663651 Nr: 12117-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas ALBERTO FABIANO SALES DE OLIVEIRA e JOSÉ NILDO 

BARBOSA MARQUES para o dia 28 de março de 2018, às 17:20 horas.

Requisitem-se as testemunhas.

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.: 664801 Nr: 13160-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO DDR.JURANDIR VERNEQUE DIAS- OAB/MT- 14.813, PARA 

NO PRAZO APRESENTAR ÀS RAZÕES RECURSAIS DO APELO DO RÉU 

LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL 

Nº 13160-24.2017.811.0064- CÓDIGO 664801.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668862 Nr: 1602-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE PONTA PORÃ/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO MENDONÇA GOMES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do réu GENIVALDO MENDONÇA GOMES JUNIOR para o dia 13 de abril de 

2018, às 15:30 horas.

Intime-se e cite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668862 Nr: 1602-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE PONTA PORÃ/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO MENDONÇA GOMES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 INTERROGATÓRIO DO RÉU GENIVALDO MENDONÇA GOMES JÚNIOR, 

DESIGNADA NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA Nº 

1602-21.2018.811.0064- CÓDIGO 668862, PARA O DIA 13/04/2018, ÀS 

15H30MIN-(MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663651 Nr: 12117-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634

 INTIMAÇÃO DO DR. SAULO AMORIM DE ARRUDA- OAB/MT 15.634, PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11/04/2018, ÀS 

17H20MIN-(MT), NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA Nº 12117-52.2018- 

CÓDIGO 663651, QUE FIGURA COMO RÉU RUBENS WEBER TON 

RODRIGUES DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663145 Nr: 11617-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para a realização 

do interrogatório do réu KLEIBSON CARLOS MIRANDA e oitiva das 

testemunhas EDILSON COELHO DOS SANTOS, FRANCISCO DA SILVA e 

RAFLY RIBEIRO SANTIAGO para o dia 28 de março de 2018, às 16:20 

horas.

Intimem-se o réu e as testemunhas.

 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.: 663145 Nr: 11617-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DA DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES- OAB/MT 

3.402-B, PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 11/04/2018, ÀS 16H20MIN-(MT), NOS AUTOS DE 

CARTA PRECATÓRIA Nº 11617-83.2017- CÓDIGO 663145, QUE FIGURA 

COMO RÉU KLEIBSON CARLOS MIRANDA.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630924 Nr: 3069-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 INTIMAÇÃO DO DR. CALIL MARQUES FAISSAL- OAB/MT 17.948/B, DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 07/05/2019, ÀS 15HORAS, A SER 

REALIZADA NO JUIZO DE DIREITEO DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS, OCASIÃO QUE SERÃO INQUIRIDAS AS TESTEMUNHAS 

VALDIVINA DE FATIMA LINS E MARIA APARECIDA ANACLETO, 

ARROLADAS PELA DEFESA DO RÉU PATRICK FERREIRA MARTINS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663145 Nr: 11617-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, etc.

Considerando que a portaria nº 678/2017-PRES estabeleceu o calendário 

forense e que no dia 28.03.2018 será ponto facultativo no Poder 

Judiciário, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência.

 Assim, redesigno à audiência para a realização do interrogatório do réu 

KLEIBSON CARLOS MIRANDA e oitiva das testemunhas EDILSON COELHO 

DOS SANTOS, FRANCISCO DA SILVA e RAFLY RIBEIRO SANTIAGO para 

o dia 11 de abril de 2018, às 16:20 horas.

Intimem-se o réu e as testemunhas.

 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.: 627625 Nr: 510-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUART MARINHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DO DR DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES- OAB/MT 

15.616, PARA QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO 

RÉU EDUART MARINHO LIMA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

510-13.2015.811.0064- CÓDIGO 627625.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622982 Nr: 5940-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SILVA DE OLIVEIRA NETO, 

WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:10.573

 INTIMAÇÃO DO DR. FRANCISNEYDURAN VILELA- OAB/MT 10.573, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU DOMINGOS 

SILVA DE OLIVEIRA NETO, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

5940-77.2014.811.0064- CÓDIGO 622982.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615410 Nr: 6078-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS NERY, FARID RACHID 

MAHMOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO B. 

GIUMMARRESI - OAB:5.119/MS

 INTIMAÇÃAO DO DR. LUIS MARCELO BENITES GUIMARÃES- OAB/MS 

5.119, DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 16H55-(MS), A SER REALIZADA NO JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE 

COMPETÊNCIA ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, 

OCASIÃO QUE SERÃO INQUIRIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS 

PELA A DEFESA DOS RÉUS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL 

6078-78.2013.811.0064- CÓDIGO 615410.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614727 Nr: 5373-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO PEREIRA DE SOUZA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 NTIMAÇÃO DA DRª LUCIMAR BATISTELLA- OAB/MT 9279, PARA QUE NO 

PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU SAVIO PERIRA DE 

SOUZA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 5373-80.2013.811.0064- 

CÓDIGO 614727.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 339121 Nr: 2925-08.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA, RENATO DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em razão do magistrado titular deste juízo, estar de licença médica para 

acompanhamento de cônjuge, e pelo fato deste magistrado substituto, 

estar respondendo cumulativamente pela 1ª e 5ª varas criminais, hei por 

bem redesignar a presente audiência para o dia 04 de junho de 2018, às 

13h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao interesse na inquirição das testemunhas Celina Rodrigues dos Santos 

e, em caso positivo, decline nos autos o atual endereço da mesma. Se 

declinado, autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou se, 

residir em outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a 

sua inquirição.

Requisite-se o investigador de policia Eclesiaste Lázaro da Rocha.

Deixo de determinar a intimação dos réus, em razão da revelia decretada 

para ambos (fl. 237 e 257).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662940 Nr: 11416-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES BERTHOLDO, MAURO LUIS 

MORETTO, VALDECI ALVES BORGES, RAUL MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER TOSHIO 

SHIMOSAKAI - OAB:10.386 - B

 Vistos, etc.

Atento a dupla finalidade do ato deprecado, informo que não houve tempo 

hábil para proceder à intimação dos acusados para a audiência designada 
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para o dia 13.12.2017, às 13:20 horas no juízo de origem, uma vez que a 

presente missiva foi redistribuída para este juízo no dia 29.11.2017.

Ademais, no que tange a realização do interrogatório dos réus neste juízo, 

designo audiência para o dia 09 de fevereiro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se os acusados Joares Bertoldo, Mauro Luis Moretto, Raul Moretto 

e Valdeci Alves Borges.

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.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671438 Nr: 3805-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FAUSTINO BACHICURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO RAMON RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MT 16.540

 Intimação ao advogado Drº Leandro Ramon Rodrigues Lopes - OAB/MT 

16540, para apresentar no Contrarrazões, no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635019 Nr: 6233-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUCIO ALVES DA SILVA, CLEBER 

PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Autos nº 6233-13.2015.811.0064 – Cód. 635019

Vistos.

Considerando o teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I. Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem 

como das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, 

levando-se em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou 

munição(ões) apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja 

intimado o Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, manifestarem se há algum interesse na manutenção do 

referido armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664885 Nr: 13214-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA DE SOUZA, RODRIGO 

FERNANDES DE MENDONÇA, WANDERSON NERES NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Ricardo 

Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 De outro giro, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os réus 

Elias Moreira de Souza (...) e Rodrigo Fernandes de Mendonça (...), como 

incursos na prática do crime estampado no art. 157, § 2°, I e II, do Código 

Penal. (...) Do réu Elias Moreira de Souza. (...) Estabeleço o regime inicial 

semiaberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em 

vista o que preceitua o art. 33, § 2º, inciso “b” do Código Penal.Portanto, 

fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Elias Moreira de Souza 

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos 

em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 16 (dezesseis) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. (...) Do réu Rodrigo 

Fernandes de Mendonça.(...) Estabeleço o regime inicial semiaberto para 

cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que 

preceitua o art. 33, § 2º, inciso “b” do Código Penal.Portanto, fixo a pena 

privativa de liberdade definitiva ao réu Rodrigo Fernandes de Mendonça 

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos 

em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 16 (dezesseis) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644833 Nr: 5809-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:14409/E

 Intimação do Advogado do réu Dr. Cleyson Batista da Silva OAB/MT 

19.275, para a apresentação da defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664511 Nr: 12916-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEAS DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Autos nº 12916-95.2017.811.0064 – Cód. 664511

Vistos.

Em manifestação às fls. 187/189, a representante ministerial informa que a 

testemunha Tales Souza Marques se encontra preso junto ao Complexo 

da Mata Grande, assim requer que seja realizada requisição da 

mencionada testemunha, a fim de que a mesma compareça ao ato 

processual designado à fl. 182.

No mesmo sentido, esclarece que consta nos autos a existência de 

pessoas que tomaram conhecimento do fato delituoso tão logo encontrada 

a vítima em óbito, notadamente os policiais militares Lucídio Rodrigues de 

Souza e Wilian Moacir Silva de Oliveira (fls. 13/14), além da médica do 

SAMU Dra. Aline Gonzales Scandeli (fl. 401) e do médico perito Dr. Sinésio 

Gouveia de Alvarenga (fls. 132) e, em observância ao princípio da busca 

da verdade real, postula a oitiva das mencionadas pessoas na qualidade 

de testemunha do juízo (art. 209, CPP).

Por fim, em prejuízo da providência anterior, diante das informações 

contidas no laudo de fls. 169/170, requer que seja oficiado à POLITEC, 

com cópia dos prontuários civis de fls. 69 e 102, para a realização do 

confronto datiloscópico das impressões digitais dos acusados com 

aquelas encontradas nos objetos informados no relatório 

retromencionado, no prazo mais breve possível.

 É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de continuação foi 

designada para o dia 03.04.2018 às 15h50min, para oitiva da testemunha 

Tales Souza Marques e interrogatório dos réus.

 Assim, considerando a proximidade da audiência de designada às fls. 

182, bem como a informação que a testemunha Tales encontra-se presa 

junto ao Complexo da Mata Grande, determino a requisição desta para que 

compareça ao ato.

Por fim, informo que os demais pedidos serão apreciados em audiência.

Notifique-se.
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 Requisitem-se os réus e a testemunha Tales Souza Marques.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664885 Nr: 13214-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA DE SOUZA, RODRIGO 

FERNANDES DE MENDONÇA, WANDERSON NERES NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Ricardo 

Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Intimação do advogado Dr. Alex Moreira Pereira, OAB/MT nº 24.064, da r. 

sentença de fls. 240/246, que CONDENOU os réus ELIAS MOREIRA DE 

SOUZA e RODRIGO FERNANDES DE MENDONÇA como incursos na 

prática do crime estampado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a pena 

privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e, ao pagamento de 16 (dezessies) dias-multa, no valor de 1/30 

do salário mínimo, no regime inicial semiaberto, cada, e ABSOLVEU o réu 

WANDERSON NERES NOVAIS, com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal, para, querendo, recorrer, no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668493 Nr: 1283-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, audiência de 

admoestação para início do regime semiaberto.

III – Intime-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664597 Nr: 12977-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CAMPOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, audiência de 

admoestação para início do regime semiaberto.

III – Intime-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662467 Nr: 10997-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, audiência de 

admoestação para início do regime semiaberto.

III – Intime-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666678 Nr: 14771-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, audiência de 

admoestação para início do regime semiaberto.

III – Intime-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335657 Nr: 6473-75.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min, audiência de 

admoestação para início do regime semiaberto.

III – Intime-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664061 Nr: 12522-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado da re, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB/MT 15193, da designação da audiencia para o dia 

06/04/2018 as 14:30 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634573 Nr: 5875-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KRFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRSDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127, ERIKA MORAES DE LIMA - OAB:17530 MT, GLECI DO 

NASCIMENTO FACCO - OAB:14126, JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610, Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão deduzida na 

exordial, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil para:1) RECONHECER a existência e dissolução 

de união estável entre KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL e LUIZ 

RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA, cujo termo inicial é o dia 01/02/2014 

e o termo final é o dia 31/07/2015, com supedâneo no artigo 5º da Lei nº 

9.278/96, nos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil e no artigo 226, §3º, da 

Constituição Federal, a fim de que a presente sentença produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de eventuais 

bens.2) DETERMINAR a partilha do acervo patrimonial amealhado da 

seguinte maneira:à Será transferido o bem imóvel (fl.118), e os móveis que 

o guarnecem, para propriedade do menor MIGUEL FERREIRA AMARAL DE 

MELO, com a instituição de usufruto permanente em favor da requerente 

KINDELLLY RAMONY FERREIRA AMARAL, a qual passará a ser 
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responsável exclusiva por todas e quaisquer dívidas do imóvel.à Será o 

veículo automotor UNO MILLE FIRE FLEX (fl. 87) propriedade exclusiva do 

requerido, devendo este responsabilizar-se por todos e quaisquer débitos 

inerentes ao veículo.3) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal de 

alimentos ao menor MIGUEL FERREIRA AMARAL DE MELO, no importe de 

40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, além de 50% (cinquenta por cento) de 

quaisquer despesas extraordinárias.4) CONDENAR o requerido ao 

pagamento mensal de alimentos à requerente, no importe de 20% (vinte 

por cento) do valor do salário mínimo, a serem pagos até o dia 10 (dez) de 

cada mês, pelo prazo de 01 (um) ano, cujo termo inicial para o pagamento 

será a data de publicação da presente.EXPEÇA-SE termo de guarda 

definitiva do menor MIGUEL FERREIRA AMARAL DE MELO em favor da 

requerente KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL, cientificando-a das 

obrigações correspondentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 648262 Nr: 8653-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCV, RCV, ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT, ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente da decisão 

de fls.101, bem como, da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 04/07/2018, ás 14h:30min. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 644797 Nr: 5777-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 22.967-O, RICK 

ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO para que proceda à 

devolução dos autos em epígrafe, no prazo de 3 dias, ante o decurso do 

prazo para a apresentação dos memoriais, sob pena de busca e 

apreensão e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 631732 Nr: 3801-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUISANDRO FABRÍCIO RODRIGUES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224

 Intimação da advogada do réu, para tomar ciência da audiência de 

instrução designada para o dia 10/05/2018, ás 14 horas, bem como, para 

fornecer o endereço de seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 633299 Nr: 4930-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação dos advogados do réu, para no prazo legal, fornecer o 

endereço de seu cliente, bem tomar ciência da audiência de instrução 

designada para o dia 11 de abril de 2018, ´s 13hs:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 647814 Nr: 8283-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790

 Intimação do advogado do réu, para fornecer o endereço de seu cliente, 

bem como, da audiência instrutória designada para o dia 19/04/2018, ás 14 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621743 Nr: 4808-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:96972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos etc.

Antes os termos da certidão de fl. 156, dando conta da não intimação das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dê-se vista a Sua 

Excelência o digno Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o 

caso, decline o atual endereço da vítima, e sua mãe, já que a outra 

testemunha é falecida.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial, e quando então 

serão novamente as partes e testemunhas de defesa, regularmente 

intimadas.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615100 Nr: 5755-73.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT, Vilson Cirilo 

de Rezende - OAB:OAB/MT 21.733

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão de fl. 183, dando conta da não intimação da 

testemunha Maria Auxiliadora Reis Gomes arrolada pelo Ministério Público, 

dê-se vista a Sua Excelência o digno Promotor de Justiça, para que se 

manifeste e, se for o caso, decline o atual endereço da testemunha.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial, e quando então 

serão novamente as partes e testemunhas de defesa, regularmente 

intimadas.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 620727 Nr: 3869-05.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE FREITAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 620727.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 99/101) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 24/04/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736257 Nr: 15629-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA PIRES WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 Vistos,

Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público Estadual promove 

contra ANA FLÁVIA PIRES WIECZOREK, pela prática, em tese, do crime 

ambiental previsto no artigo 54, § 1º, da Lei n° 9.605/98.

Compulsando os autos, verifica-se do teor da certidão de fl. 103, que a ré 

cumpriu integralmente as condições impostas em audiência, relativas ao 

benefício da suspensão condicional do processo.

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de ANA FLÁVIA PIRES WIECZOREK, e 

via de consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação Penal, 

determinando o seu arquivamento, com as baixas e anotações 

necessárias.

Antes, porém, intime-se a entidade beneficiária da doação de fl. 67, para 

prestar contas nos autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755405 Nr: 10533-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. THOMES COMÉRCIO DE MADEIRAS - ME, 

TRANSPORTES VERE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÊNIO FRANCO SILVA - 

OAB:4212/RO, MÁRIO GUEDES JUNIOR - OAB:190-A/RO, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Código nº 755405

Vistos etc.

Face o teor da certidão à fl. 344, ouça o representante do Ministério 

Público.

 Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 871405 Nr: 7099-39.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

intimar o Autor do Fato REGINALDO DA SILVA SOUZA na pessoa de seu 

advogado Dr. Danillo Henrique Fernandes Procurador do Autor, para 

comprovar nos autos o depósitos judiciais referente ao pagamento da 

terceira e quarta parcela da composição civil do dano ambiental, no prazo 

de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 40/2018-cnpar

 A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, ANA CAROLINE DUTRA CHAGAS, matrícula nº 20639, 

portadora do RG Nº 17760003 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

016.909.861-31, do cargo, em comissão, Assessora de Gabinete I da 

Gabinete da 6ª Vara Cível de Sinop e,

 NOMEAR, ANA CAROLINE DUTRA CHAGAS, matrícula nº 20639, 

portadora do RG Nº 17760003 SSP/MT e CPF Nº 016.909.861-31, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no 

Gabinete da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, a partir da 

data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 42/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 414 de 569



de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, ANDERSON SHOJI MANZANO NOGAMI, matrícula nº 21940, 

portador do RG Nº 1238544 -1 SSP/MT e inscrito no CPF Nº 

000.604.091-85, do cargo, em comissão, de Assessor de Gabinete I da 

Gabinete da 3ª Vara Cível de Sinop e,

 NOMEAR, ANDERSON SHOJI MANZANO NOGAMI, matrícula nº 21940, 

portador do RG Nº 1238544-1 SSP/MT e inscrito no CPF Nº 

000.604.091-85, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico no Gabinete da Terceira Vara Cível de Sinop, a partir da 

data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A Nº 161/2016-DF

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, no uso de 

suas atribuições legais,

 Considerando o Ofício n. 74/2016-GAB, de 14/12/2016, da magistrada 

Giovana Pasqual de Mello, Juíza de Direito da 4ª Vara, o qual solicita a 

designação da servidora Clarice Janete Fonseca Oliveira no cargo de 

Gestora Judiciária Substituta da 4ª Vara desta comarca;

R E S O L V E:

Art. 1º Lotar a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, Técnico 

Judiciário, matrícula 5477, na Secretaria da 4ª Vara desta Comarca, a 

partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º Designar a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, Técnico 

Judiciário, matrícula 5477, para exercer o cargo de Gestora Judiciária 

Substituta da 4ª Vara Cível Comarca, a partir da data de publicação desta 

Portaria, ficando revogada a Portaria n. 28/2016-DF, de 29 de fevereiro de 

2016.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Sinop/MT, 15 de dezembro de 2016.

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop

PORTARIA N. 43/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, KARINA NEGRI, matrícula nº 20990, portadora do RG Nº 

19086156 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 022.733.041-29, do cargo, em 

comissão, de Assessora de Gabinete I da Gabinete da 2ª Vara Criminal de 

Sinop e,

 NOMEAR, KARINA NEGRI, matrícula nº 20990, portadora do RG Nº 

19086156 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 022.733.041-29, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no Gabinete da 2ª Vara 

Criminal de Sinop, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de março de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 44/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, LETÍCIA LOPES LOURENÇO, matrícula nº 21133, portadora do 

RG Nº 11328622 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 017.571.671-45, do cargo, 

em comissão, de Assessora de Gabinete I da Gabinete da 5ª Vara Cível de 

Sinop e,

 NOMEAR, LETÍCIA LOPES LOURENÇO, matrícula nº 21133, portadora do 

RG Nº 11328622 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 017.571.671-45, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no 

Gabinete da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 45/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, THAISMA CARVALHO DE SOUZA, matrícula nº 24729, 

portadora do RG Nº 1849471-4 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

016.916.111-07, do cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete I do 

Gabinete da 1ª Vara Cível de Sinop e,

NOMEAR, THAISMA CARVALHO DE SOUZA, matrícula nº 24729, 

portadora do RG Nº 1849471-4 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

016.916.111-07, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora 

Técnica Jurídica no Gabinete da 1ª Vara Cível de Sinop, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 46/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, THALITA GONÇALVES MOREIRA, matrícula nº 26671, 

portadora do RG Nº 88559746 SSP/PR e inscrita no CPF Nº 

064.763.479-18, do cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete I do 

Gabinete da 4ª Vara Cível de Sinop e,

NOMEAR, THALITA GONÇALVES MOREIRA, matrícula nº 26671, portadora 

do RG Nº 88559746 SSP/PR e inscrita no CPF Nº 064.763.479-18, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no 

Gabinete da 4ª Vara Cível de Sinop, a partir da data da assinatura do 

termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 47/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 
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atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, KLEBER WILSON RAFAEL DOS SANTOS, matrícula nº 26790, 

portador do RG Nº 15273695 SSP/MT e inscrito no CPF Nº 015.093.631-14, 

do cargo, em comissão, de Assessor de Gabinete I do Gabinete da 2ª 

Vara Cível de Sinop e,

 NOMEAR, KLEBER WILSON RAFAEL DOS SANTOS, matrícula nº 26790, 

portadora do RG Nº 15273695 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

015.093.631-14, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico no Gabinete da 2ª Vara Cível de Sinop, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 48/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 CONSIDERANDO o Provimento Nº 02, de 22 de março de 2018, que 

Dispõe sobre a instalação da Vara Especializada da Infância e Juventude 

e da 4ª Vara Criminal na Comarca de Sinop e dá outras providências.

 RESOLVE:

LOTAR, JADER DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, matrícula nº 7886, portador 

do RG Nº 000550974 SSP/RO e inscrito no CPF Nº 828.272.731-87, na 

Secretária da 4ª Vara Criminal de Sinop e,

 DESIGNAR, JADER DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, matrícula nº 7886, 

portador do RG Nº 000550974 SSP/RO e inscrito no CPF Nº 

828.272.731-87, para exercer, em comissão, o cargo de Gestor Judiciário 

Substituto na Secretaria da 4ª Vara Criminal de Sinop, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 49/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 CONSIDERANDO o Provimento Nº 02, de 22 de março de 2018, que 

Dispõe sobre a instalação da Vara Especializada da Infância e Juventude 

e da 4ª Vara Criminal na Comarca de Sinop e dá outras providências.

 RESOLVE:

LOTAR, ARNALDO DE SOUSA NERE, matrícula nº 32689 , portador do RG 

Nº 3113548 SSP/GO e inscrito no CPF Nº 567.120.651-00, na Secretária 

da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop e,

 DESIGNAR, ARNALDO DE SOUSA NERE, matrícula nº 32689 , portador do 

RG Nº 3113548 SSP/GO e inscrito no CPF Nº 567.120.651-00, para 

exercer, em comissão, o cargo de Gestor Judiciário na Secretaria da Vara 

Especializada da Infância e Juventude de Sinop, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 50/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, CLÁUDIA PATRÍCIA ANDRADE SOUZA BORGES, matrícula nº 

7672, portadora do RG Nº 09126325 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

569.945.401-20, do cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete I, do 

Gabinete da 3ª Vara Criminal de Sinop e,

NOMEAR, CLÁUDIA PATRÍCIA ANDRADE SOUZA BORGES, matrícula nº 

7672, portadora do RG Nº 09126325 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

569.945.401-20, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora 

Técnica Jurídica no Gabinete da 3ª Vara Criminal de Sinop, a partir da data 

da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

PASTIFICIO SELMI SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG53261 (ADVOGADO)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105 (ADVOGADO)

LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISSA DE AZEVEDO PIRES OAB - MG174366 (ADVOGADO)

HELOISA BELEBECHA ACHOA VAN DER VLIET OAB - PR56654 

(ADVOGADO)

AMANDA FERRARI MAZALLI OAB - SP284618 (ADVOGADO)

ALESSANDRA DABUL OAB - PR21556 (ADVOGADO)

LEIZIANE NEGRAO OAB - PR51378 (ADVOGADO)

MARCOS LEANDRO PEREIRA OAB - SC7404 (ADVOGADO)

WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA OAB - DF16379 (ADVOGADO)

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO OAB - DF36647 (ADVOGADO)

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

CREMER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO OAB - MT19368/O (ADVOGADO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BUZZI & BUZZI LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO OAB - SP0026487A 

(ADVOGADO)

ADRIANA ESPINDOLA CORREA OAB - PR25691 (ADVOGADO)

ODAIR MAURO ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

FAMILY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO)

LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

UNILEVER BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO)

VICENTE ROMANO SOBRINHO OAB - SP83338 (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO)

NOVITA DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO FUSTER NOGUEIRA OAB - SP334027 (ADVOGADO)

ANDREIA PEREIRA REIS OAB - SP147966 (ADVOGADO)

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS ROBERTO OLIMPIO OAB - SP135997 (ADVOGADO)

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

ANTONELLA BERTOLUCCI LOCOSELLI OAB - SP135393 (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO)

MONDELEZ BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO)

ANTONIO JORGE ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 (ADVOGADO)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

ALEX MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO TADEU VASCONCELOS SILVA OAB - SP182457 (ADVOGADO)

NORTAO ATACADO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL MACHADO DE SOUZA OAB - SP378394 (ADVOGADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIAO FABRIL SANTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

THIAGO PUGINA OAB - SP273919 (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

INTERFOOD IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO)

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO)

SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO OAB - MS10912 

(ADVOGADO)

ANA LUCIA MACEDO MANSUR OAB - PR21951 (ADVOGADO)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

BELLO ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CEREALISTA GM EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO TRIANGULO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO)

MARILIA ROHM ITABORAHY OAB - PR66213 (ADVOGADO)

AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740 (ADVOGADO)

LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

LATICINIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO CELSO EICHHORN OAB - SP160412 (ADVOGADO)

GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO)

CARGILL AGRICOLA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

PANDURATA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BOA VISTA COMUNICACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

J.B. ESTRELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO)

ANDRE VANDERLEI VICENTINI OAB - SP161946 (ADVOGADO)
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ENRIQUE FONSECA REIS OAB - MG90724 (ADVOGADO)

ELCIO FONSECA REIS OAB - MG63292 (ADVOGADO)

BIANCA RODRIGUES CASTILHO OAB - SP335913 (ADVOGADO)

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI OAB - SP289931 (ADVOGADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS MOLINA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA BIANCHI OAB - SP206515 (ADVOGADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO)

ANDREA GODOI BATISTA OAB - SP243391 (ADVOGADO)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

SPECTRUM BRANDS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

STOCK ATACADO CALCADOS E CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO ANDRE GUAPO & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

METALURGICA MOR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA OAB - SP208670 (ADVOGADO)

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNEI ALVES MANZANO FERRARI OAB - SP215737 (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO)

CASA DI CONTI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

RODRIGO RECART OAB - SP107521 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Número do Processo: 1002346-20.2016.8.11.0015, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Recuperação judicial e Falência]. REQUERENTE: 

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA REQUERIDO: CREDORES Vistos 

etc. Aviado pedido em participação de assembleia geral de credores com 

direito a voto, prevista para ocorrer em 04 de abril de 2018, pela credora 

Cremer S/A, impedida informalmente pelo administrador judicial a participar 

ao ato, sob argumento da ausência dela na primeira data da assembleia, 

em 04 de outubro 2017 (Id 12152239). É relato do necessário. Decido. O 

art. 10, § 1.°, da Lei 11.101/2005 prescreve: “Art. 10. (...) § 1o Na 

recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os 

titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a 

voto nas deliberações da assembleia-geral de credores. (...)”. Pela 

legislação acima compilada, há de concluir, a exceção trazida à baila diz 

respeito somente aos credores retardatários nos quais não terão direito a 

voto em assembleia geral de credores. Notado que o credor solicitante não 

se encaixa na restrição mencionada, visto que seus créditos foram 

habilitados em tempo, sendo indicado na lista geral de credores 

colacionado em Id 4267341. Embora a Lei não mencione sanção ao credor 

faltante de assembleia geral de credores, o bom senso recomenda que a 

participação dele, inclusive com direito a voto, não deve ser restringida, 

pois a assembleia geral de credores, na realidade, não se realizou. Aliás, 

uma lengalenga que precisa ser superada. Dispõe o art. 39 da digesta 

legislação: “Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral às pessoas 

arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de 

credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, 

desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio 

devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do 

caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, 

das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que 

tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as 

que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 

1o e 2o do art. 10 desta Lei”. Assim, o credor está apto a participar da 

assembleia reportada, com direito a voto. Ademais, repetidas suspensões 

da dita assembleia foi justificada para apresentação do plano de 

recuperação, que substancialmente já foi alterado diversas vezes, a 

justificar mais uma vez a participação do credor solicitante. A 

apresentação do novo plano de recuperação, ou alterações substanciais 

no plano apresentado na primeira assembleia, sem nova convocação de 

todos os credores, viola o princípio da boa-fé e da probidade. Feitas 

essas considerações, autorizo a participação da empresa Cremer S/A da 

assembleia geral de credores, que se realizará em 04 de abril de 2018, 

com direito a voto. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de março de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012275-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretenden produzir, conforme determinação 

do despacho exarado o ID 10691843.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250973 Nr: 18772-61.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELOÍDE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:a) Revogar a liminar deferida pela r. decisão de p. 29/31; b) 

Revisionar o valor da fatura correspondente ao mês de maio/2013 de R$ 

470,30, porém para estabelecê-la de acordo com a média de consumo 

correspondente a 278,33 kwh, podendo a requerida cobrar o valor 

correspondente, incluindo-o, por exemplo, no faturamento seguinte.c) 

CONDENAR a empresa promovida a pagar danos morais à autora na 

quantia correspondente a R$ 1.874,00, cuja correção monetária será feita 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos até o efetivo pagamento. Ante a 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista as 

disposições dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. Todavia, sua condenação fica 

suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária 

não demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira 

tenha superado a hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais e nada sendo requerido, ao arquivo, com as anotações 

e baixas devidas.P. R. I. C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196670 Nr: 18387-84.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - 

OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA FERREIRA NEVES - 

OAB:OAB/MT 10.474, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:OAB/MT-17617

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de 

mérito, estribado no que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar custas, despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro no mínimo 

legal de 15% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista as 

disposições dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. Todavia, sua condenação fica 

suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária 

não demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira 

tenha superado a hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 15 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152681 Nr: 768-15.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Custas e despesas 

processuais deverão ser rateadas entre as partes, nos termos do artigo 

90, § 2º, do CPC.Por fim, cada um responde pelos honorários de seus 

patronos, não havendo disciplina diversa no acordo.DETERMINO o 

levantamento dos valores depositados/vinculados neste feito, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada pela exequente à 

p.189.Renunciado ao prazo recursal anote-se, baixe-se e arquive-se com 

as devidas anotações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244041 Nr: 14463-94.2015.811.0015

 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: LEANDRO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUÍZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO MUNIZ - 

OAB:OAB/SP 203012-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na inicial, com 

resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 2.872,11 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais 

e onze centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir 

desta data, nas bases retro expendidas.Por fim, CONDENO a requerida, a 

pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, incisos I 

ao IV, do Código de Processo Civil.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217317 Nr: 16530-66.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CLAUDIR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução de mérito, tão somente para cancelar definitivamente as faturas 

documentadas às p. 51/54, mas sem reconhecer o dano 

moral.Sucumbência expressiva em sua pretensão que autoriza à 

assunção de tal ônus. Portanto, CONDENO a parte autora a pagar custas, 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro no mínimo legal de 10% sobre o valor atribuído à 

causa, tendo em vista as disposições dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. 

Todavia, sua condenação fica suspensa por até 05 anos, quando restará 

prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que sua 

c o n d i ç ã o  e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a  t e n h a  s u p e r a d o  a 

hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263720 Nr: 5809-84.2016.811.0015

 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: GEORLANDO DOS SANTOS MOTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24214/DF, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:a) DECLARAR INEXISTENTE o vínculo contratual entre as 

partes e a consequente inexigibilidade do débito discutido nos autos, no 

valor de R$ 107,92, objeto de inserção do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito em 06/10/2014, consoante extrato de p. 

18;b) CONDENAR a empresa promovida ao pagamento em favor da parte 

autora da quantia de R$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, com incidência de 

juros e correção monetária a partir desta data, nas bases retro 

expendidas. Por fim, CONDENO a requerida, a pagar as custas e as 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, incisos I ao IV, do 
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Código de Processo Civil.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172891 Nr: 7960-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CARLOS MARONEZZI, CÉLIA DA 

SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Vistos etc.

Homologo o aditivo entabulado à p. 119/120, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e MANTENHO a SUSPENSÃO do processo nº. 

7960-62.2012.811.0015 – Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

movida por Italflor Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda., em 

face de Ângelo Carlos Maronezzi e Célia da Silva Rodrigues, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(30/03/2018).

Decorrido o prazo da suspensão, não havendo manifestação da parte 

exequente sobre eventual prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, 

seu silêncio será interpretado como quitação total da quantia acordada e 

consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, sem qualquer outra diligência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227597 Nr: 4194-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RODRIGUES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Homologo o acordo entabulado à p. 61/62, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e DETERMINO a SUSPENSÃO do processo 

nº. 4194-93.2015.811.0015 – Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

movida por Transterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda., em face de 

Vera Lúcia Rodrigues Bispo, até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informada no acordo (15/11/2022). Decorrido o prazo da 

suspensão, não havendo manifestação da parte exequente sobre 

eventual prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, sem qualquer outra diligência. Intime-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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:

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 12462084).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007698-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON SOARES MUNDIM (REQUERIDO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento Id 

12457506, 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, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008242-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA OLIBONI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 12473578 

foi apresentada no prazo legal. Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que encaminho os 

autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, apresente impugnação à contestação e documentos 

juntados pelo requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179726 Nr: 514-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANZANO CEREAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certificado pela escrivã em 08.6.2016 (f. 136), a exequente foi 

intimada na pessoa de seu advogado (f. 137) a efetuar o preparo da carta 

precatória, haja vista que os endereços obtidos nas buscas constam nas 

cidades de Alegrete/RS e São Borges/RS.Em 29.7.2016 (f.144), a 

exequente apresentou memória atualizada dos cálculos da dívida e 

requereu a expedição das cartas precatórias às referidas comarcas, 

informando ainda, que “em contato com o Fórum de Rio Grande do Sul, 

fomos informados que, para a elaboração das guias, é necessário o envio 

da carta precatória expedida” [sic].Não obstante, a exequente em 

06.6.2017 (f. 198), manifestou-se requerendo que sejam a avalista e os 

sócios da empresa executada, todos indicados às fls. 107, incluídos no 

polo passivo da lide, procedendo-se as devidas citações. Pois bem. 

Considerando que a empresa executada ainda não foi citada, conforme 

preceitua o art. 329, I, do CPC, a exequente poderá, até a citação, aditar 

ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento da executada, razão pela qual defiro o pedido formulado 

pela exequente em 06.6.2017 (f. 198), e determino a inclusão dos sócios 

da executada Luiz Fernando Manzano Garcia e Ariele Ribeiro Ravalia, bem 
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como a avalista Neiele Ribeiro Ravalia no polo passivo da lide. 

Concomitantemente, acolho as razões esposadas pela exequente em 

29.7.2016 (f. 144), e determino a citação dos executados Luiz Fernando 

Manzano Garcia, Ariele Ribeiro Ravalia e Neiele Ribeiro Ravalia, mediante 

carta precatória para as comarcas de Alegrete/RS e São Borges/RS, a fim 

de que os executados sejam devidamente citados, devendo a exequente 

comprovar o pagamento das guias de recolhimento de custas após a 

distribuição das precatórias. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171230 Nr: 6381-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ANDRÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, NAIRANA GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - 

OAB:15872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 192), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 18.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância aos arts. 835, V e § 3º c.c. 838, 

“caput” e 845, § 1º, do CPC, defiro o pedido formulado pelo exequente em 

03.7.2017 (fls. 187/191) e determino a penhora e avaliação do imóvel 

(urbano) sob matrícula nº 17.533 do CRI local, cabendo ao exequente, em 

05 (cinco) dias, providenciar a averbação da penhora, mercê do artigo 

844 do CPC.

Para tanto, com fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 870, parágrafo 

único, do CPC, nomeio avaliador o engenheiro civil “João Gueller”, com 

endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em 

Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, em 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), os quais deverão ser 

depositados pelo exequente (CPC, 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Com a apresentação do laudo pericial, delibero ouvir as partes, em 05 

(cinco) dias, inclusive acerca do disposto no artigo 874, I, do CPC

Intimem-se o cônjuge do executado acerca da penhora do imóvel (CPC 

842).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 2957-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP, 

JEFERSON ODAIR DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍSA FIORONI REAL - 

OAB:MT/10.779-B, 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: LEONILDO SEVERO DA SILVA 

- OAB:8783

 Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2017 (f. 320), 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 24.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância aos arts. 835, V e § 3º c.c. 838, 

“caput” e 845, § 1º, do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 

09.12.2016 e 26.9.2017 (fls. 312 e 318, respectivamente) e determino a 

penhora e avaliação do imóvel (urbano) sob matrícula nº 61.226 do CRI 

local, cabendo à exequente, em 05 (cinco) dias, providenciar a averbação 

da penhora, mercê do artigo 844 do CPC.

Para tanto, com fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 870, parágrafo 

único, do CPC, nomeio avaliador o engenheiro civil “João Gueller”, com 

endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em 

Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, em 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), os quais deverão ser 

depositados pela exequente (CPC, 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Com a apresentação do laudo pericial, delibero ouvir as partes, em 05 

(cinco) dias, inclusive acerca do disposto no artigo 874, I, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 177589 Nr: 13402-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CANGUÇU LTDA. EPP, ILO 

OSCAR SOARES DA SILVA, LAUREN FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 446), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 18.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em observância aos arts. 835, V e § 3º c.c. 838, 

“caput” e 845, § 1º, do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 

05.7.2017 (fls. 440/445) e determino a penhora e avaliação do imóvel sob 

matrícula nº 17.883 do CRI local, cabendo à exequente, em 05 (cinco) dias, 

providenciar a averbação da penhora, mercê do artigo 844 do CPC.

Para tanto, necessitando a avaliação de conhecimentos especializados e 

considerando que a avaliação do imóvel é feita com a finalidade de, 

posteriormente, realizar a constrição do bem, indefiro o pedido de 

avaliação por oficial de justiça, e, com fundamento nos arts. 464 e 

seguintes c.c. 870, parágrafo único, do CPC, nomeio avaliador o 

engenheiro civil “João Gueller”, com endereço na Avenida dos Tarumãs, 

1873, sala 5, Jardim Paraíso, em Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, 

em 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), 

os quais deverão ser depositados pela exequente (CPC, 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Com a apresentação do laudo pericial, delibero ouvir as partes, em 05 

(cinco) dias, inclusive acerca do disposto no artigo 874, I, do CPC

Intime-se o cônjuge do executado acerca da penhora do imóvel (CPC 842).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 109216 Nr: 1614-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Pois bem. Em que pese o pedido de levantamento de valores formulado 

pela exequente em 23.8.2016 (f. 311) e reiterado em 31.01.2017 (fls. 

331/332), por ora, mostra-se inviável o prosseguimento da execução, 

sobretudo mediante a efetivação de qualquer medida constritiva do 

patrimônio da empresa em recuperação judicial.Não bastasse a vigência 
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da ordem judicial que determinou a suspensão das execuções em trâmite 

contra o grupo “Oi”, cuidando-se de cumprimento de sentença cujo 

trânsito em julgado ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação 

judicial (21.6.2016), em observância ao artigo 49, caput, da Lei nº 

11.101/2005, o crédito da exequente está sujeito ao referido plano de 

recuperação, devendo, portanto, ser incluído para recebimento nos autos 

respectivos.Diante disso, revogo a decisão proferida em 04.8.2016 (f. 

307) e, determino à executada, em 05 (cinco) dias, comprovar que o 

crédito da exequente foi incluído na relação de credores e se já foi 

realizada a assembleia de credores, bem como se o quadro geral de 

credores já foi homologado pelo Juízo da recuperação judicial.Caso 

contrário, isto é, não estando o crédito da exequente incluído na relação 

de credores, determino à exequente, em 15 (quinze) dias, comprovar a 

habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial, nos termos 

dos artigos 7º, § 1º, 9º e 10º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 

11.101/2005.Concomitantemente, determino o desbloqueio dos valores 

penhorados em contas bancárias da executada em 05.8.2016 (f. 

309).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 194386 Nr: 16135-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MINEIRÃO LTDA, DANIEL BATISTA 

FELIX GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI RABELO SPAGNUOLO 

SOUZA - OAB:114730/MG, MARCIO SPAGNUOLO SOUZA - 

OAB:34124/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Alexandre Stasiak 

Neris - OAB:16935/MT, ERIKA B. GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6550-B, Fernando Henrique Ceolin - OAB:MT/9.602, LASTHÊNIA 

DE FREITAS BARÃO - OAB:4695/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584 -A

 CERTIFICO, em cumprimento ao despacho de f. 45, que REENVIO a 

intimação ao advogado, para efetuar o depósito dos honorários do 

conciliador no valor de R$80,00, retirando a guia do site do TJMT, nos 

termos da decisão de f. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257812 Nr: 2401-85.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILBERTO MACEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGISTICA SIMARELLI LTDA, LUIS CARLOS 

SANTOS, MAFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:MT - 18603/B, GIOVANI GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR8.128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 

16.691/A, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244, 

RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o autor para, no prazo legal, apresentar 

impugnações às contestações juntadas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158132 Nr: 5298-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEANDRO OLIVI PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO O AUTOR PARA, em 05 dias, se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 228565 Nr: 4762-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 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) 

requerido(a), nos termos da decisão de f. 102/102verso, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da indisponilibidade de ativos financeiros de fls. 97/98 e da 

penhora de veículo de f. 103, bem como, para que compareça 

pessoalmente ou mediante prepostos com poderes para transigir, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para 03.7/2018 

(terça-feira), às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 75889 Nr: 4270-35.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA SCHMIDEL EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 

7.974-B

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) que está de posse dos 

autos deste processo, a DEVOLVÊ-LO, no prazo de 03 dias, nos termos 

do artigo 363 da CNGC/MT e art. 234, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 278970 Nr: 15396-33.2016.811.0015

 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: WILAINE DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 De acordo com a tabela constante do anexo da Lei nº 6.194/74, a perda 

parcial da mobilidade de um ombro implica na indenização equivalente a 

25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da indenização 

securitária, que na época do sinistro era de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a saber, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais).No caso da autora, a perda da mobilidade do ombro esquerdo 

é de grau leve, sendo assim a indenização que lhe é devida corresponde 

a 25% (vinte e cinco por cento) do que seria devido em caso de perda 

total da mobilidade do membro lesionado (R$ 3.375,00), o que resulta no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), quantia inferior a recebida pela autora em 14.12.2015 (f. 130), 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos).Nessa perspectiva, como a autora recebeu da ré 

administrativamente mais do que era devido, não faz jus à qualquer 

diferença, o que inclui eventuais valores decorrentes da incidência de 

juros de mora e correção monetária. Assim, por todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, rejeito os pedidos formulados na inicial e 

declaro extinto o processo com resolução do mérito.Condeno a autora ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 422 de 569



pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais, em observância ao artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o disposto 

no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.P. R. I. C.Sinop/MT, 26 de março 

de 2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 97947 Nr: 4996-38.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC-INST. DIAMANTINESE DE EDUC. E 

CULTURA, FACULDADES INTEGRADAS DE DIAMANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, MURILO CESAR m. GODOY - OAB:7569/MT, RODRIGO 

PAULO CORRÊA - OAB:2841/MT

 Pois bem. Com relação ao pedido de “penhora na boca do caixa” [sic], 

conquanto possível, pois expressamente previsto em lei (art. 835, X, do 

CPC), contudo, a penhora não pode ser realizada sobre o total do 

faturamento da empresa, mas apenas em percentual que não inviabilize as 

suas atividades.No caso, à guisa de elementos circunstanciais que 

conduzam à outra conclusão, a penhora de 30% (trinta por cento) do 

faturamento da empresa executada mostra-se providência que equaciona 

o interesse da credora, observada a menor onerosidade da devedora 

(CPC, art. 805).Diante disso, considerando que não foram localizados 

bens da executada suficientes para garantir o crédito exequendo, com 

fundamento no artigo 835, X, do CPC, defiro o pedido de penhora do 

faturamento da empresa executada, formulado pela exequente em 

09.8.2017 (fls. 206/207), no percentual de 30% (trinta por cento), cabendo 

ao oficial de justiça, diariamente, acompanhar o fechamento do caixa da 

executada e realizar a penhora no percentual determinado, até o limite do 

crédito exequendo, mediante depósito judicial, lavrando auto 

circunstanciado. Promovam-se às devidas retificações dos advogados da 

exequente junto ao sistema informatizado “Apolo” e na capa dos autos, 

conforme substabelecimento de poderes datado de 21.6.2017 (f. 203). 

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128972 Nr: 8187-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DE ALMEIDA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Em que pese o pedido formulado pela exequente em 14.8.2017 (f. 248), 

requerendo o andamento do feito, por ora, mostra-se inviável o 

prosseguimento da execução, sobretudo mediante a efetivação de 

qualquer medida constritiva do patrimônio da empresa em recuperação 

judicial.Não bastasse a vigência da ordem judicial que determinou a 

suspensão das execuções em trâmite contra o grupo “Oi”, cuidando-se de 

cumprimento de sentença cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente 

ao pedido de recuperação judicial (21.6.2016), em observância ao artigo 

49, caput, da Lei nº 11.101/2005, o crédito da exequente está sujeito ao 

referido plano de recuperação, devendo, portanto, ser incluído para 

recebimento nos autos respectivos.Diante disso, revogo a decisão 

proferida em 30.6.2016 (f. 236) e, determino à executada, em 05 (cinco) 

dias, comprovar que o crédito da exequente foi incluído na relação de 

credores e se já foi realizada a assembleia de credores, bem como se o 

quadro geral de credores já foi homologado pelo Juízo da recuperação 

judicial.Caso contrário, isto é, não estando o crédito da exequente incluído 

na relação de credores, determino à exequente, em 15 (quinze) dias, 

comprovar a habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial, 

nos termos dos artigos 7º, § 1º, 9º e 10, §§ 5º e 6º, da Lei nº 

11.101/2005.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315670 Nr: 18106-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE 

GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifique-se se a carta precatória para citação do Estado de Mato 

Grosso e intimação do Secretário de Estado da SEFAZ/MT (f. 95) foi 

regularmente instruída, como prevê o art. 260 do CPC e se foram 

efetivadas a citação do réu e a intimação pessoal do senhor Secretário da 

SEFAZ/MT, na forma dos arts. 251 e 270, paragrafo único, do CPC, de 

acordo com a decisão proferida em 23.12.2017 (fls. 81/94).

Cumpra-se e intimem-se, sendo que o réu, Estado de Mato Grosso, deverá 

ser intimado na pessoa de sua procuradora Cristiane Sampaio Diogo, por 

meio eletrônico, como prevê o § 1º do artigo 183 c.c. 246, §§ 1º e 2º e 

270, parágrafo único, do CPC, através do e-mail funcional 

“cristianediogo@pge.mt.gov.br”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233022 Nr: 7462-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. J. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOLANGE SILVA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉDILO TENÓRIO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 7462-58.2015.811.0015, Protocolo 

233022, 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.: 265457 Nr: 6750-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE SILVA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉDILO TENÓRIO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 6750-34.2016.811.0015, Protocolo 

265457, 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121404 Nr: 578-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNY DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HICHAM SAID ABBAS - 

OAB:297240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:
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 com fundamento no artigo 778, § 1º, III, do CPC, determino a substituição 

processual da exequente pela cessionária “Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema III – Não Padronizado”, 

promovendo-se às devidas anotações. Promovidas as anotações e 

retificações pertinentes, diga a exequente “Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema III – Não Padronizado”, em 

05 (cinco) dias, acerca das razões esposadas pelo executado em 

22.3.2017 (fls. 94/95), mercê dos arts. 5º, LV, da CRFB/88 c.c. 7º, 9º e 

10, do CPC. Sem embargo disso, considerando o lapso temporal da última 

tentativa de indisponibilidade de dinheiro (fls. 91/93), em observância ao 

disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do CPC, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes em contas 

bancárias do executado “Osny Donizete da Silva”, CPF nº 298.998.181-00, 

até o limite de R$ 112.278,38 (cento e doze mil, duzentos e setenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), conforme cálculo elaborado em 27.02.2013 

(f. 44), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da 

CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do CPC. Restando infrutífera ou insuficiente 

a indisponibilidade de dinheiro, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, 

determino a penhora de eventuais veículos registrados em nome do 

executado através do sistema “Renajud”, observado o limite do crédito 

exequendo (R$ 112.278,38). Frustradas as tentativas acima, determino a 

requisição à Receita Federal do Brasil, pelo sistema “Infojud”, da última 

declaração de imposto de renda do executado, observando-se o sigilo 

necessário. Com a resposta, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover 

os atos e diligências que lhe incumbem. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 284263 Nr: 18507-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE FISTAROL, GILSON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE GIRARDI MOREIRA, JOSÉ NEY 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 23.10.2017 (f. 46), 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 embargos à execução onde os autos vieram conclusos 

em 23.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua 

análise e impulso necessário.

 Preenchidos os requisitos da inicial, em observância aos arts. 919, 

"caput", § 1º e 920, I, do CPC, recebo, sem efeito suspensivo os 

presentes Embargos à Execução e delibero ouvir os embargados, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 269219 Nr: 9289-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE GIRARDI MOREIRA, JOSÉ NEY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE FISTAROL, GILSON BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 23.10.2017 (f. 79), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

23.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em relação ao pedido de “penhora e arresto de 

bens dos executados por oficial de justiça”, formulado pelos exequentes 

em 11.9.2017 (fls. 75/76), o artigo 835, § 1º, do CPC, estabelece a 

prioridade da penhora de dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, 

alterar a ordem preferencial, de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Diante disso, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do 

CPC, e, considerando que os embargos à execução não foram recebidos 

com efeito suspensivo, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

porventura existentes em contas bancárias dos executados “Margarete 

Fistarol”, CPF nº 861.983.511-49 e “Gilson Bezerra”, CPF nº 

655.556.781-34, até o limite de R$ 256.890,59 (duzentos e cinquenta e 

seis mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), 

conforme cálculo apresentado em 11.9.2017 (f. 75), observando-se o 

disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do 

CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, à luz 

do art. 830 do CPC, determino a apreensão, avaliação e remoção de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do débito, observando-se o limite do 

crédito exequendo (R$ 256.890,59) e ao disposto nos arts. 835, VI e 838, 

do mesmo código.

Frustradas as tentativas acima, determino aos exequentes, em 05 (cinco) 

dias, apresentarem planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como 

promoverem os atos e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153740 Nr: 1783-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÂNDIDA CUNHA DEL SENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHICA CENTRO DE EDUCAÇÃO LTDA. - 

ME, MARLENE DA LUZ PISSINATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do CPC, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes 

em contas bancárias dos executados “Maria Chica Centro de Educação 

Ltda. – ME”, CNPJ nº 07.168.044/0001-74 e “Marlene da Luz Pissinati”, CPF 

nº 830.702.811-68, até o limite de R$ 45.764,55 (quarenta e cinco mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

conforme cálculo apresentado em 02.12.2015 (fls. 43/45), observando-se 

o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do 

CPC. Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, à 

luz do art. 830 do CPC, determino a penhora de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do débito, observando-se o disposto nos arts. 

835, VI e 838, do mesmo código, independentemente de já estarem 

penhorados. Frustradas as tentativas acima, determino à exequente, em 

05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como promover os atos e diligências que lhe incumbem. Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 218652 Nr: 17414-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA CLEONICE DA SILVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 56), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 15.9.2017 

e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso 

necessário.

 Em que pese o pedido de penhora de imóvel formulado pela exequente em 

15.8.2017 (fls. 45/46), o artigo 835, § 1º, do CPC, estabelece a prioridade 

da penhora de dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a 

ordem preferencial, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, em observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854 do 

CPC, determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias da executada “Sandra Cleonice da Silva 

Mattos”, CPF nº 522.699.141-04, até o limite de R$ 54.426,97 (cinquenta e 

quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), 

conforme cálculo elaborado em 01.08.2017 (fls. 52/53), observando-se o 
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disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2° a 5° do 

CPC.

 Restando infrutífera ou insuficiente a indisponibilidade de dinheiro, 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar certidão atualizada 

da respectiva matrícula do imóvel indicado por ela à penhora em 15.8.2017 

(fls. 45/46), para os fins do disposto no art. 845, § 1º, do CPC, bem como 

planilha atualizada dos cálculos da dívida.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 154330 Nr: 2325-37.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE FORROS FERRO LTDA, 

VALDEIR GOMES RODRIGUES, CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO, 

ANGELO RODRIGUES DE SOUZA, RENATA ANDREA MARZOLA DE 

ANDRADE FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 8467-57.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA AGRÍCOLA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 11002-17.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA MARCONDES, JOSE 

DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 224707 Nr: 2580-53.2015.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, manifestar-se acerca dos Embargos Monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 233927 Nr: 8040-21.2015.811.0015

 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: SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE TELES DOS REIS ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, manifestar-se acerca dos Embargos Monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 252805 Nr: 19727-92.2015.811.0015

 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: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDI JOSÉ NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 5368, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

querendo, manifestar-se acerca dos Embargos Monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 3767-82.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT, 

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, e nos termos da decisão de f. 202/202v, que INTIMO o 

advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do executado e de seu cônjuge, bem como, proceder ao 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça ou promover o recolhimento 

da guia de expedição de carta precatória para que seja expedido o 

mandado/carta precatória, conforme o caso, sendo que a referida GUIA 

encontra-se disponível no site do TJ/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013299-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA CALEGARO (AUTOR)

GISLAINE PACZKOSKI CAMPAGNONI (AUTOR)

MARIA LUCIA CALEGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1013299-09.2017.8.11.0015. Autoras: Maria Lucia Calegaro, 

Juciléia Calegaro e Gislane Paczkoski Campagnoni. Rés: Intercor – 
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Serviços de Intervenção Cardiovascular Ltda e Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenizatória ajuizada em 05.12.2017 via sistema 

informatizado “PJe”, à qual as autoras atribuíram o valor de R$ 192.110,00 

(cento e noventa e dois mil cento e dez reais), contudo, alegando não 

terem condições de efetuarem o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

pugnaram pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Não obstante, em que pesem as razões esposadas pelas 

autoras, a simples declaração formal de que não possuem 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 das autoras foi embasado apenas em singelas 

declarações de hipossuficiência financeira, cópia digitalizada da CTPS de 

Juciléia Calegaro (sem registro de atual contrato de trabalho) e recibo de 

pagamento de salário de Gislaine Paczkoski Capagnoni, consignando que 

ela aufere mensalmente R$ 1.139,28 (um mil cento e trinta e nove reais e 

vinte e oito centavos – Docs. Id. 11002437). Entretanto, tais documentos, 

por si só, não comprovam a situação financeira alegada, não havendo 

documentos nos autos que comprovem o atual rendimento de Maria Lucia 

Calegaro, Jucileia Calegaro e real situação econômica das autoras. Pelo 

contrário, consta que a autora Gislane Paczkoski Campagnoni, de forma 

totalmente paradoxal à alegada hipossuficiência econômica, emitiu 02 

(dois) cheques (nº 17 e 18, conta corrente nº 84358-0, agência nº 4168 

do Banco Santander, com vencimentos em 20.11.2017 e 20.12.2017, 

respectivamente), no valor de R$ 33.427,50 (trinta e três mil quatrocentos 

e vinte e sete reais e cinquenta centavos) cada. Além disso, em consulta 

aos sistemas informatizados “Renajud” e “Infojud” constata-se que Jucileia 

Calegaro possui uma motocicleta (placas OFW 1131) e um carro (placa 

QCQ 3128, ano/modelo 2017/2018) registrados em seu nome, enquanto 

Maria Lucia Calegaro possui uma motocicleta (placa NKZ 2182), um 

automóvel (placa OBB 1595), além de consideráveis propriedades 

imobiliárias urbanas (01 lote e 01 casa) e rurais (01 fazenda com 500 has 

e 01 sitio com 290,4 has), todas situadas no município de Novo 

Progresso/PA, além de disponibilidade de ativos financeiros junto ao 

Banco do Brasil S/A e Cooperativa de Crédito SICREDI. Assim, constata-se 

que as autoras denotam perfil distanciado do conceito de pessoas 

materialmente necessitadas e portanto, não fazendo “jus” aos benefícios 

pleiteados (nesse sentido, TJMT: AI nº 67.763/2013, Relator: 

Desembargador João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2013, p. 

24.01.2014), sobretudo considerando que as custas e taxas judiciais 

poderão ser rateadas entre as 03 (três) autoras. 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 pelas autoras, por não 

estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhes, em 15 

(quinze) dias, complementarem a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas, taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 02 de 

abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005296-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005296-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA, 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 12405312. Com a 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000664-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000664-59.2018.8.11.0015 AUTOR: 

RAQUEL RIBEIRO LUZIN RÉU: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, 

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES, RENATA LOPES PRADO SAES 

RODRIGUES Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a Autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve a Autora 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se a Autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PALHAO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001047-37.2018.8.11.0015 AUTOR: 

VICTORIA MARQUES DA SILVA RÉU: PRISCILA PALHAO DA SILVA 

Vistos, etc... Defiro a autora os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita. Considerando que a Autora manifestou não ter interesse na 

realização da audiência de conciliação/mediação, determino a citação da 

Ré para integrar a relação processual, intimando-a para que se manifeste 

em cinco dias sobre o interesse ou não na realização da referida 

audiência. Havendo interesse, façam-me os autos cls. para designação da 

audiência de conciliação, caso contrário, ficará a Ré advertida de que o 

prazo para a contestação tem início a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias 

concedidos para sua manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002010-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS (EMBARGADO)

Outros Interessados:

RONALDO NETO ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1002010-45.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

RODRIGO ANTUNES SALVADOR EMBARGADO: ANTONIO CLEONEZIO 

DOS SANTOS Vistos, etc... Se tempestivos, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013292-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO SIQUIERE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MORENO DO NASCIMENTO (RÉU)

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013292-17.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DANYLO SIQUIERE DA SILVA RÉU: VALDECIR MORENO DO NASCIMENTO, 

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Renove-se a intimação 

do Autor para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão de ID. 

11051489, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011142-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1011142-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHARLES 

SANTOS DE BARROS Vistos, etc... Intime-se pessoalmente o 

representante legal do Autor para que, no prazo de cinco dias, cumpra a 

decisão de ID. 11287939, sob pena de extinção. Com ou sem 

manifestação, façam-me os autos cls. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013491-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO MANENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013491-39.2017.8.11.0015 AUTOR: ANILTO 

MANENTE RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... Defiro ao autor 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

06/06/2018, 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 novo 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, os 

réus deverão 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 Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86439 Nr: 3878-61.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDI & FILIMBERTI LTDA., EVANDRO GRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Embargante, juntado aos autos às fls.89/102, 

fora protocolizado no prazo de Lei, tendo em vista que foi protocolado 

primeiramente via Fax sob nº-A396381, no dia 16/10/2017, sendo 

posteriormente substituido pelo original protocolado no dia 20/10/2017 sob 

nº-A 397727, bem como de que a parte recorrente efetuou o recolhimento 

do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 93225 Nr: 277-13.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDI & FILIMBERTI LTDA., APARECIDA SCARPE 

QUINELATO, JAMES FILIMBERTI, BELMIRO QUINELATO, ELIDIANI 

APARECIDA MORETTO GRANDI, CREILA QUINELATO FILIMBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 (...)DETERMINO que o banco embargado refaça o cálculo da dívida, 

abatendo-se das parcelas vencidas e vincendas, se houver, o que cobrou 

a mais, com juros e correção monetária, devendo ser devolvidos os 

valores ou, se for o caso, compensados com o débito em aberto. Não 

havendo débito em aberto entre as partes, os valores pagos a maior 

deverão ser restituídos aos embargantes, de forma simples.Considerando 

que os embargantes sucumbiram na maior parte dos pedidos, nos termos 

do parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno-os ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa.Por fim, uma vez ausentes os requisitos 

exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, eis que a execução não se encontra 

devidamente garantida por penhora, depósito ou caução, revogo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 427 de 569



decisão de fls. 63 no que concerne ao efeito suspensivo dos presentes 

embargos.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão e da 

sentença proferida na revisional (Proc. 212/2007) para os autos da ação 

de execução, Proc. nº 229/2007, em apenso.Aguarde-se a manifestação 

da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e fixação de honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 

de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102279 Nr: 9298-13.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DA SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUISA FIORINI REALE - 

OAB:10779-B/MT, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, 

SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 (...)Também indefiro o pedido de que seja oficiado à Delegacia de Polícia 

Civil desta Comarca a fim de abertura de inquérito policial por 

estelionato.Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial apenas e tão somente para determinar que o requerido proceda a 

devolução da motocicleta à autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

que fixo em R$ 5.000,00, bem como, condená-lo em danos materiais, estes 

pela depreciação da motocicleta, a ser apurado em liquidação de sentença 

por arbitramento, e caso a motocicleta não mais exista, a restituição se 

fará pelo valor do bem na época da venda, ou seja, na importância de R$ 

11.310,00 (onde mil, trezentos e dez reais), corrigida monetariamente 

desde a entrega da bem, fls. 61, mais juros de mora a partir da 

citação.Considerando que cada litigante foi vencedor e vencido, nos 

termos do art. 86 do CPC, condeno-os ao pagamento das custas 

processuais no percentual de 50% para cada parte, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 para os advogados de cada 

litigante.Por oportuno, restando evidente que o requerido se encontra na 

posse de uma motocicleta pela qual não pagou e nem financiou, defiro o 

pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para determinar a 

intimação pessoal do requerido para que entregue a motocicleta Honda 

CBX 250 Twister, placa NJC-2849 à autora, no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa que fixo em R$ 5.000,00, sob pena de expedição de 

mandado de busca e apreensão.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 de março 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103172 Nr: 10167-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. MANTOVANI - EPP (HIDROLUZ), NEIDE FÁTIMA 

MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:MT - 

3.839/B

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução, com 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I do 

CPC.Condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os 

autos da ação de execução, Proc. nº 421/2008, em apenso.Aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e fixação de honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 

de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96342 Nr: 3365-59.2008.811.0015

 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: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TIMMERMANS NEVES - 

OAB:SC 30.771, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZBIGEV ANTONIO BORCHERT - 

OAB:3936-A-MS

 Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que expressa a obrigação de pagar 

importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, julgo improcedentes os 

presentes embargos, e consequentemente, procedente a ação monitória, 

para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 10.520,00 (dez mil, 

quinhentos e vinte reais), corrigido monetariamente a partir do vencimento 

de cada título, e mais juros a partir da citação, e ainda, nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação.Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o requerido/embargante é proprietário de 

uma fazenda de 4.899,50 hectares denominada Fazenda Nova Colorida, 

um veículo de luxo Mitsubishi Outlander, placa OAX-0522, além de ter 

declarado possuir uma voluptuosa quantia em espécie, evidenciando 

desta forma não ser “necessitado” na concepção e para os fins da Lei 

que rege a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 de março 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 99870 Nr: 6871-43.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CARLOS DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:OAB/MT 10320-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MS/8125/MT8194A, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - 

OAB:OAB/MT 9.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ante o exposto, restando evidente que o veículo Hilux Sw4, placa 

JZP-5153 pertencia ao requerido na data do sinistro ocorrido em 

31.07.2005, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo procedente a 

presente ação para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 

10.729,98, corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso 

(12.05.2006), e acrescido de juros legais a partir da citação.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 428 de 569



honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 de março de 2018.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107334 Nr: 14335-21.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução, com 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I do 

CPC.Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

dívida.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os 

autos da ação de execução, Proc. nº 467/2008, em apenso.Aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e fixação de honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 

de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 126362 Nr: 5576-97.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBILAR JOSÉ TESCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SAMUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 (...)CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação.Diante desta sentença, concedo a tutela de 

urgência, para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, com relação a dívida aqui em discussão. Oficie-se a 

Srª Gestora ao SERASA, dando-lhe ciência desta decisão, e para que 

exclua o nome da parte Autora de seus cadastros de inadimplentes, com 

relação à inscrição concernente aos cheques supracitados (fls. 51), sob 

pena de responder pelos danos a que vier dar causa.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao órgão de proteção de crédito (SERASA), dando-lhe 

ciência desta sentença, e para que exclua definitivamente o nome da parte 

Autora de seu cadastro de inadimplentes, com relação à dívida aqui 

discutida.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(item 6.16.29 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período 

de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 27 de março de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102335 Nr: 9442-84.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ VETTORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Pelo exposto, restando evidente que a omissão do requerido com relação 

às pendências trabalhistas existentes sobre o negócio ensejou o arresto 

que causou a bancarrota do fundo de comércio vendido ao autor, com 

fundamento no art. 475 do Código Civil c/c art. 487, I do CPC, julgo 

procedente a presente ação para declarar rescindido o contrato 

entabulado entre as partes, fls. 16/17, devendo as partes retornarem ao 

statu quo ante, ou seja, o autor deverá devolver o que recebeu do 

requerido, salvo os bens arrestados, enquanto que o requerido deverá 

devolver o bem que recebeu, mais a importância de R$ 21.000,00, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação, e correção monetária a partir da data de vencimento dos 

cheques.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 27 de março de 2018.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012837-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012837-52.2017.8.11.0015 AUTOR: ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: V S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, JERRY 

ADRIANO SILVESTRE DA SILVA Vistos, etc... Diante da certidão de ID. 

11968749, converto o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 

2º do CPC), devendo ser observado o rito previsto no Livro I, Título III, 

Capítulo XI da Parte Especial do CPC. Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para anotações de praxe. Condeno os requeridos em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00. Atualize-se a dívida, 

incidindo correção desde a propositura da ação e juros de mora a partir da 

citação, mais os honorários aqui fixados. Após, intimem-se os 

executados, por AR, para que no prazo de 15 dias, efetuem o pagamento 

da dívida, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários de 10%, ficando cientes que findo o prazo 

sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 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 imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados 

forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino 

a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em 

nome dos devedores, intime-se o exequente para que indique bens 

passiveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000758-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO FERREIRA BESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000758-07.2018.8.11.0015 AUTOR: ANEZIO 

FERREIRA BESSA RÉU: IVANILDO R VIEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação 

de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos que Anezio 

Ferreira Bessa move contra Ivanildo R. Vieira e Camping Club Portal da 

Amazônia. Aduz o autor que adquiriu dos requeridos o imóvel denominado 

lote 03 da quadra 19, setor 02, com frente para a avenida Matrinchã, 

medindo 14m x 45m, onde se comprometeu ao pagamento mensal de uma 

taxa de 10% do salário mínimo em vigor para fins de manutenção 

condominial. Alega que em setembro de 2008 recebeu uma notificação 

extrajudicial referente a existência de débitos oriundos da referida taxa, a 

qual não obteve êxito em negociar o pagamento. Que passado um tempo, 

se deslocou até o condomínio a fim de verificar o seu imóvel e foi 

surpreendido quando foi informado que o terreno não mais lhe pertencia 

em razão do inadimplemento da taxa de condomínio. Afirma que a atitude 

dos requeridos é ilegal e arbitrária, assim como a cobrança da referida 

taxa, razão pela qual requer lhe seja deferida tutela de urgência a fim de 

que seja realizada a penhora online nas contas dos requeridos no valor do 

terreno acrescido de 20% de honorários advocatícios. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “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”. Conforme se depreende dos autos, o autor pretende seja 

realizado, a título de tutela de urgência, bloqueio online no valor de R$ 

104.328,58 nas contas das requeridas, que corresponde ao valor do 

terreno, acrescido de juros e correção monetária desde a data em que ele 

recebeu a notificação extrajudicial, no entanto não fundamenta nem 

justifica seu pedido, apenas o faz como se a ação já estivesse sido 

julgada em seu favor, como se tratasse de execução de sentença. Tanto 

que fundamenta sua pretensão em artigos do livro de execução do CPC, 

no entanto não faz o mínimo de esforço para demonstrar o preenchimento 

dos requisitos do art. 300 do CPC, até porque estes não se encontram 

presentes, razão pela qual indefiro o pedido. Cite-se o réu para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

06/06/2018, às 16:00 horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo 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, os réus deverão 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. Defiro ao 

autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Retifique-se na D.R e 

A, devendo constar no polo passivo da presente ação o Camping Club 

Portal da Amazônia. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELMER TODERO DUBIELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias impugnar a 

contestação juntada em 09/02/2018. Sinop-MT, 27 de março de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011117-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em quinze dias impugnar a contestação. 

Sinop-MT, 2 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora 

Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA do inteiro teor da petição da perita (ID 

12500465). Sinop-MT, 02 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001878-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EMBARGADO)

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001878-85.2018.8.11.0015 Cumpra-se integralmente 

a decisão anterior.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167009 Nr: 1845-25.2012.811.0015

 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: GLEISON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA., SUL AMÉRICA COMPANHIA 
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NACIONAL DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - 

OAB:OAB/MT 18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. RAFAEL EDUARDO 

BABINSKI para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168929 Nr: 3921-22.2012.811.0015

 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 FILHO MENDONÇA, ERENILDA TEREZA 

BENITES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENILDA TEREZA BENITES RECALDE, 

ANTONIO FILHO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 (...) Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 183, nos termos do artigo 1.023 do CPC. 

Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não existir 

qualquer contradição na sentença objurgada, já que fundamentada nos 

elementos constantes dos autos. (...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer contradição a 

ser sanada na sentença de fls. 167/177, que permanece na integra, tal 

como foi lançada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219037 Nr: 17687-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Código nº 219037

A requerente, às fls. 183/184, requereu reajuste dos pontos 

controvertidos, a fim de que seja expedido ofício à Secretaria do Bem 

Estar Social da Prefeitura Municipal de Sinop/MT solicitando informação 

quanto à existência de doação de imóvel (Residencial Sebastião de Matos 

II, quadra 07, lote 04, Sinop/MT) para Mirian de Oliveira Mergarejo, filha da 

requerida.

DECIDO:

Verifico que o pedido da requerente não se trata de reajuste dos pontos 

controvertidos, mas de produção de prova, formulado às fls.175/176 e 

não analisado quando do despacho saneador às fls. 179/180, de modo 

que passo a analisar.

Por outro lado, verifico que não prospera o pedido de prova formulado 

pela requerente, uma vez que a existência de imóvel doado para a filha da 

requerida não lhe retira eventual direito sobre o imóvel em discussão neste 

feito.

Posto isso, INDEFIRO o pedido da requerente.

Cumpra-se a decisão de fls. 179/180.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 320993 Nr: 3736-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cuida-se de ação movida por Darcy Chiarello contra Adão Rodrigues 

e outra, distribuída por prevenção a esta Vara, ante a existência de ação 

entre as mesmas partes, proposta anteriormente.(...) Assim, deve o 

requerente observar a legislação vigente e distribuir o pedido pelo sistema 

PJE entre as varas judiciais desta Comarca, com competência para os 

feitos cíveis em geral, prestigiando, assim, o princípio do juiz natural. 

Cancele-se a distribuição deste processo físico, haja vista que deve o 

requerente tomar as providências pertinentes à distribuição pelo 

PJE.Intimem-se.Sinop/MT, 27 de março de 2018. GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186229 Nr: 7398-19.2013.811.0015

 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: ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, pugnada pela parte requerente às 

fls. 128. Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito.Por fim, a luz 

do principio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 

32).Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.S

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218260 Nr: 17152-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA LAVRATTI CORREA -COMERCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido os contratos firmados entre as partes, 

consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena 

dos seguintes bens: 1) “Caminhão Ford Cargo 2422E, Placa:NJQ-1163, 

2009/2010”; 2) “Pá Carregadeira W20 E Turbo Case, Chassi 

HBNW20EKCAE016668”; 3) “For Cargo 712 Caminhão, Modelo 2009/2010, 

Chassi: 9BFVCAC9XABB46868, Placa NJQ-1143”; 4) “Caminhão Mercedes 

Benz 710, Placa: OAY-5641”; 5) “Ford Cargo 4532, Placa NTY-9302, 

Modelo 2010/2011”;6) “Semi reboque Basculante Fachini, Placa OAP-5387, 

Modelo 2011/2011”, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito 

em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69.Por fim, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC. 

Transitada esta em julgado, procedam-se com as anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202102 Nr: 4580-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO ANDRADE FERREIRA, MARIA 

MADALENA FERDINANDO VAREA, ANTONIO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIS PASQUALETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução em apenso (Código nº. 

195757), ante a ilegitimidade do embargado/exequente para recebimento 

do crédito, objeto da demanda executiva. Por fim, condeno o embargado 

ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 

85, § 2º, NCPC.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença 

para os autos em apenso – Código nº 195757. Após, arquivem-se estes 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 10339-10.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO VOLPATO PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:OAB/SP 123.514, CRISTIAN VINÍCIUS MENCK DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 170.245, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:22.772/BA, JEANCARLO CRUVINIEL DAL PAI SANDRI - 

OAB:13.478-E, LEONARDO MARTINS FERNANDES - OAB:15064/MT, 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO E SOUZA - OAB:OAB/SP 122.238, 

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:244.463

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias informar o NÚMERO DO BANCO para o qual 

deve ser transferido o valor depositado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162850 Nr: 10676-96.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MAURA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO DA 

SILVA - OAB:44728 PR

 Inicialmente, é imperioso ressaltar que, nos termos do artigo 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis 

para esclarecer ou eliminar obscuridade, suprir omissão ou contradição e 

corrigir erro material contido no julgado, uma vez que sua finalidade é 

aperfeiçoar as decisões judiciais, de modo a propiciar uma tutela 

jurisdicional clara e completa. Nesse sentido:

“Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, 

contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – 

decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas 

do relator”. (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 

06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262).

Destaca-se, portanto, que os embargos de declaração não são cabíveis 

quando a pretensão é a rediscussão da causa e a alteração do 

entendimento exposto pelo órgão jurisdicional. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, 

em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no 

julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a 

contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como 

consequência necessária. 2. Advogado subscritor dos recursos 

devidamente constituído por meio de instrumento de procuração. 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, dando 

provimento ao agravo regimental, determinar a conversão do agravo em 

recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp 485.955/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 16/05/2016)”.

Com tais considerações, verifico que a pretensão da parte autora, ao 

deduzir os embargos de declaração de fls. 138/143, não merece 

acolhimento, haja vista que a sentença foi exaustiva ao aduzir a 

inexistencia das ilegalidades apontadas no contrato. Ressalte-se que o 

documento foi devidamente assinado pela requerente, que não pode, 

portanto, alegar a ausencia de conhecimento das suas clausulas, 

especialmente porque os encargos exigidos estão devidamente 

descriminados no contrato, sendo possível a sua compreensão, não 

havendo que se falar que o requerido deixou de prestar informações de 

carater essencial.

Destarte, qualquer modificação da sentença deverá ser feita pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante provocação, através da 

interposição de recurso, para correção de eventual error in procedendo 

ou error in judicando. A propósito:

“E M E N T A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração não são meio hábeis para 

discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos, 

devendo a parte usar dos meios recursais próprios para externar seu 

inconformismo com a decisão, não se prestando os declaratórios a esse 

fim. Devem ser desprovidos os declaratórios em que as questões nele 

levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e 

pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar a ocorrência 

efetiva dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil. (ED 

36196/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)”. Grifei.

Diante disso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

mantendo a sentença como lançada.

Após o transito em julgado da sentença, certifique-se e intime-se a 

requerente a se manifestar sobre o depósito efetuado pelo requerido, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 307338 Nr: 13123-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11229

 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. 18: 

"Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos 

supra, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DA REQUERIDA MARTA 

PROENÇA, tendo em vista que estive duas vezes no endereço constante 

no mandado e fui informada pelo porteiro Sr. Alessandro de Souza Evan 

que fazem aproximadamente seis meses que a requerida está em 

tratamento no Rio Grande do Sul fazendo tratamento de um câncer e não 

sabe o dia do seu retorno. Sendo assim fui até o apartamento e deixei 

recado embaixo da porta. Girlei Inês Trentin - Oficial de Justiça"

Obs.: Caso não haja manifestação em 30 dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8997 Nr: 384-14.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE MACHADO VICENTINI & CIA LTDA, 

VALTER VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 
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NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Crednort a regularizar a representação processual, juntando 

documento comprobatório deque Marino Brand é seu representante, no 

prazo de dez dias.

Ademais, sendo necessária a instauração do concurso de credores, 

oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Federal de Cuiabá-MT (autos 95.2752-6 - 

ação movida pela CEF contra Janice Machado Vicentini & Cia Ltda e outro), 

solicitando que o credor seja intimado de que houve a arrematação do 

imóvel arrestado por aquele juízo e que o valor se encontra depositado, 

aguardando a manifestação dos credores concorrentes. Solicite-se, 

ainda, que este juízo seja informado se o arresto constante do R-03.4.093 

da matricula imobiliária (fls. 230 verso) foi convertido em penhora e em que 

fase se encontram os respectivos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166540 Nr: 1353-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA GUIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o que estabelece o artigo 779, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de fls. 105.

Inclua-se o executado no polo passivo, anotando-se na DRA. Após, 

cite-se e prossiga-se de acordo com o que estabelecem os artigos 827 e 

seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254118 Nr: 248-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173990 Nr: 9301-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ELIANA DA SILVA, JORGE CELSO DE 

OLIVEIRA

 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:

 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 Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULIANE SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002165-48.2018.8.11.0015 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.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002158-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA SUL AUTOMECANICA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo nº 1002158-56.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221540 Nr: 616-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDC, MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEIEEF-F

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉVERTON JOSÉ PACHECO - 

OAB:5776/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:MT-9534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:11397/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se a Sra. Gestora eventual oferecimento de contestação pela 

parte ré no prazo legal.

 2. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263931 Nr: 5922-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA ISABELA CARLIN, LINDONES LUIZ CARLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, no 

sentido de determinar que os requeridos disponibilizem a requerente M.I.C., 

o medicamento Somatropina ou Norditropin, conforme pleiteado nos autos, 

ou similar, em conformidade com o receituário médico de fls. 22/23, 

enquanto ela necessitar, confirmando a liminar concedida às fls. 

39/41.Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o 

disposto no artigo 460 da CNGC: “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”.Condeno o Município de Sinop e o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do d. 

Causídico, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.Determino o 

desentranhamento dos documentos de fls. 69 e 80/87 e sua respectiva 

juntada nos autos pertinentes. Assim, em não havendo interposição de 

recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC, 

ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame 

necessário desta sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187848 Nr: 9143-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDADC, CMSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO H. 

BRANDÃO, para devolução dos autos nº 9143-34.2013.811.0015, 

Protocolo 187848, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 8425 Nr: 66-41.1989.811.0015

 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: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGROQUIMICA S/A, COLONIZADORA 

SINOP S/A, ROBERTO BRANDÃO, ENIO PIPINO, NILZA DE OLIVEIRA PIPINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:MT-7109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 2 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264095 Nr: 6015-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICONE - INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA, 

ALEXANDRE BARBIERI, ERENITA BARBIERI SOUTA, KAMILA BARBIERI 

SOUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24.069/MT

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264405 Nr: 6181-33.2016.811.0015

 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: JAQUELINE CONCEIÇAO DE FARIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015;

 II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o 

RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para 

momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC;

 III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa da Procuradora Jurídica do 

Município, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015;

 IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO 

em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015;

 V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 

357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO;

 VI – Por fim, DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 

98 do CPC/2015).

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009969-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/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 #1009969-04.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LUIZ CLAUDINO DA SILVA 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$ 160.370,54 (cento e 

sessenta mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 11894836; 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: 1000364-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI RIBEIRO DE ARAUJO OGATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (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 #1000364-97.2018.8.11.0015 AUTOR: 

FRANCIELI RIBEIRO DE ARAUJO OGATA 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$ 10.479,00 (dez mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais) referente à NOTA FISCAL constante 

no ID. 12061029; 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENEI GUEDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001998-31.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO 

DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDENEI GUEDES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, 

etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze 

dias) juntando comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei 

n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, junte o extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial e análise 

da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de abril de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011841-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011841-66.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCINEIA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a Secretaria promova 

ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de 

conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 435 de 569



voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 

de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013114-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE COUTINHO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013114-17.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KATIANE COUTINHO LIMA Parte Ré: 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a 

Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão 

dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor 

na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 

de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001748-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE CAMPANHARO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001748-66.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.962,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 

LOCAÇÃO DE MÓVEL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANTONIO VALDIR FERNANDES Parte Ré: RÉU: VALDETE 

CAMPANHARO Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta e critérios deste Juizado Especial. DEFIRO o postulado de 

movimento ID n.º 12361514, e DETERMINO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da 

Requerida com HORA CERTA, conforme preconiza o artigo 252 do Código 

de Processo Civil. Com efeito, deve o Senhor Oficial de Justiça tentar 

novamente a citação e intimação da Requerida, sendo negativa, 

marque-se data e horário para a sua citação. Em não estando presente a 

Requerida no dia e hora designados, o meirinho deverá se informar das 

razões de sua ausência, o que deverá ser certificado, bem como dar por 

feita a citação a qualquer familiar ou vizinho que encontrar no local, 

informando seu nome na certidão, deixando contrafé com a referida 

pessoa, pelo que determina o artigo 253 do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, volte-me concluso. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DALTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NETO ORTIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001932-51.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.637,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDRE 

DALTO Parte Ré: EXECUTADO: RONALDO NETO ORTIZ Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta e critérios deste 

Juizado Especial. DEFIRO o postulado de movimento ID n.º 12361514, e 

DETERMINO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da Requerida com HORA CERTA, 

conforme preconiza o artigo 252 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

deve o Senhor Oficial de Justiça tentar novamente a citação e intimação 

da Requerida, sendo negativa, marque-se data e horário para a sua 

citação. Em não estando presente a Requerida no dia e hora designados, 

o meirinho deverá se informar das razões de sua ausência, o que deverá 

ser certificado, bem como dar por feita a citação a qualquer familiar ou 

vizinho que encontrar no local, informando seu nome na certidão, 

deixando contrafé com a referida pessoa, pelo que determina o artigo 253 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, volte-me concluso. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 2 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002217-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MASSARO REBUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002217-44.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.398,83; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER 

/ NÃO FAZER, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: GILBERTO DE MIRANDA Parte Ré: EXECUTADO: 

ROSANE MASSARO REBUSSI Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010010-80.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

o executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013035-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013035-04.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 34.370,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP Parte 

Ré: REQUERIDO: SS CONCRETAL LTDA - ME Vistos, etc. 01-Prossiga-se 

no cumprimento da sentença retro em seus últimos termos. As 

providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE WILASANTE SARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002429-36.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANALICE WILASANTE SARATE Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. 1. Ante a negativa da possibilidade de localizar o endereço da 

Requerida (ID 6704008), a Autora informou novo endereço passível de 

localizá-la. 2. Diante do exposto, defiro o pedido da Autora, para 

determinar nova tentativa de citação/intimação da Requerida no endereço 

declinado nos autos. 3. Com efeito, designe nova data para audiência de 

conciliação. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001746-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ODINEI PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO VIAÇÃO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VILSON ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001746-28.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Oitiva]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO ODINEI PINTO Parte Ré: 

REQUERIDO: AUTO VIAÇÃO XAVANTE LTDA Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, 

conforme os termos da deprecada, servindo a cópia da missiva como 

MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem com as cautelas 

e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas das situações previstas no 

item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FAUSTINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE CANDIDO BOTELHO 89245725120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. De proêmio, 

DETERMINO que a Secretaria da Vara CERTIFIQUE o trânsito julgado da 

sentença de Id 9851241. 2. Após, em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTINAÇÃO e 

CITAÇÃO. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIVAN MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

GENIVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP TURISMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011482-19.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Parte Autora: REQUERENTE: GENIVALDO DA SILVA 

SANTOS, CLERIVAN MARCELINO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

SINOP TURISMO Vistos, etc. Apenas para melhor situar a questão, a 

presente demanda, versa de obrigação de fazer com pedido de liminar e 

indenização por danos morais proposta por GENIVALDO DA SILVA 

SANTOS e CLERIVAN MARCELINO DOS SANTOS em face de SINOP 

TURISMO. A Liminar fora concedida por este Juízo em Id 2249109. Em Id 

2249112 houve juntada informando que a parte Requerida cumpriu com a 

obrigação, requerendo desistência da ação. Sentença em Id 3213289. Em 

petição de Id 4317563 a parte Requerente, através de advogado, informa 

que houve má fé por parte da Requerida, uma vez que, ambos 

Requerentes são leigos e convidados pela Requerida a comparecerem até 

a agência de viagem foram enganados e assinaram diversos documentos, 

pugnando, por fim, seja designada audiência de instrução e julgamento. 

Instada a se manifestar a Requerida manifestou no sentido de ter cumprido 

integralmente com a obrigação, pugnando pelo arquivamento dos autos. 

Este juízo determinou a habilitação dos advogados dos Requerentes e 

intimou novamente a parte Requerida para comprovar o cumprimento da 

obrigação determinada em Id 2249109, uma vez que apenas peticionou 

alegando o cumprimento, sem comprovar o mesmo, consoante Id 

10379114. A Requerida junta comprovante de bilhetes aéreos emitidos em 

nome dos Requerentes em Ids 10482565/10482577. Em petitório de Id 

11715219 a Requerente explana que os bilhetes apresentados pela 

Requerida são legítimos e foram devidamente utilizados e apresentados 

aos Autores em tempo hábil para a viagem pretendida, contudo, almeja um 

ressarcimento indenizatório pelos anos sofridos, nos termos da inicial. 

Pois bem. Visando sanar qualquer equívoco e principalmente para não 

haver maiores prejuízos às partes, DECIDO: 1. DESIGNO AUDIÊNCIA UNA - 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO, para o dia 26 de abril de 

2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 

1002691-49.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DILIGIENCIE a SECRETARIA DA 

VARA juntamente com os CONCILIADORES, com fito de juntar aos autos o 

Termo de Audiência de Conciliação realizada dia 19/05/2017, na sala 01, 

às 16hs55min. Após, remetam-se os autos ao localizador de sentença. 

Cumpra-se, no prazo mais exíguo possível. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011948-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAISS ALMEIDA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) 

advogado(s) do(a) Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa 

Brasileira de Correios e telégrafos. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DAL SOTTO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCOES - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1000858-93.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CHEQUE, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

REQUERENTE: JESUS MARCIO DE FREITAS REQUERIDO: M. DAL SOTTO 

COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCOES - ME Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JESUS MARCIO DE FREITAS em face 

de M DAL SOTTO COMERCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ME. 

Estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular prescreve em 05 (cinco) anos. Assim, perdendo o credor os 

prazos para propor a execução, ação cambial e ação monitória, pode 

ainda propor ação de cobrança. Após a perda dos prazos acima, o 

cheque transforma-se apenas em meio de provas, de forma que o credor 

pode invocar o contrato entre as partes, uma vez que se admite o contrato 

expresso se não houver o tácito, e o cheque é o próprio contrato firmado 

entre as partes por instrumento particular. Logo, como a demanda foi 

proposta somente em 19 de janeiro de 2017, após o decurso de mais de 

05 (cinco) anos, pois o cheque foi emitido em 05 de dezembro de 2011, a 

prescrição deve ser pronunciada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código 

de Processo Civil, para o fim de pronunciar a prescrição da pretensão 

contida na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007067-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL (EXECUTADO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte executada, 

para, no prazo de 05 (dias), se manifeste, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007058-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL (EXECUTADO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a executada, para, no prazo de 

05 (dias), se manifeste, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENA REGINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 11/04/2018 10:30. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DANIELE INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009813-16.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ERICA DANIELE INACIO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. 1. De proêmio, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

CERTIFIQUE o trânsito julgado da sentença de Id 11156189. 2. Após, em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTINAÇÃO e CITAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALINE CRISTINA SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos requerendo o que for de 

direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DALVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001959-68.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUZIA DALVA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de abril de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002150-79.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 31.225,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TIAGO RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: STYLLUS 

COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se o autor para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze dias) juntando 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL). Com o 

aporte, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL GONCALVES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE QUAINI (REQUERIDO)

CRISTIANO JOSE QUAINI (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001674-12.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA IZABEL GONCALVES 

DA SILVA - ME REQUERIDO: RICARDO ANDRE QUAINI, CRISTIANO JOSE 

QUAINI Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por MARIA IZABEL GONCALVES DA SILVA – ME em face de 

CRISTIANO JOSE QUAINI, objetivando o recebimento do montante de R$ 

12.447,04 (doze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quatro 

centavos), representado pelos documentos constados em movimento ID 

3679521, 3679512, 3679514, devidamente assinados pela requerida e 

juntados no petitório constado em movimento ID. n° 3679339, com a 

atualização monetária. Compulsando os autos, observa-se do Termo da 

Audiência de movimento ID n.º 8334268 destes autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato, 

o que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A 

requerida foi devidamente citada, conforme se verifica da certidão no mov. 

n° 18, eis que a requerida fora devidamente cientificada da audiência via 

telefone, o que é perfeitamente cabível em sede de Juizado Especial, 

diante dos princípios que o regem, bem como diante da previsão legal 

disposta em seu art. 19. Ademais, a requerida foi intimada da solenidade 

com tempo hábil suficiente para comparecimento, deixando de justificar 

sua ausência, razão porque imperioso se faz o reconhecimento de sua 

revelia. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Somando: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. 

REVELIA. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O cheque é título executivo extrajudicial com 

força executiva pelo prazo de seis meses contados do término do prazo 

de sua apresentação (art. 59, da Lei n.º 7.357/85). 2. Após o decurso do 

prazo prescricional da ação executiva ainda é possível, sem a 

apresentação da causa debendi, o ajuizamento da ação cambial de 

locupletamento ilícito pelo prazo de dois anos (art. 61, da Lei n.º 7.357/85). 

3. Decorridos os prazos supracitados, entretanto, somente se torna 

possível o ajuizamento de ação mediante a comprovação da relação 

negocial que envolveu o título prescrito (apresentação da causa debendi). 

4. No caso dos autos a recorrente indicou que a relação jurídica que deu 

origem ao título foi a aquisição de mercadorias em seu estabelecimento 

comercial. 5. Por sua vez, a parte recorrida, devidamente citada, 

quedou-se inerte, deixando de impugnar a causa debendi indicada pela 

autora/recorrente, fazendo incidir os efeitos da revelia. 6. Desta forma, 

devidamente atendido o requisito para o ajuizamento da ação de cobrança, 

viabilizando a condenação da ré/recorrida, em face de sua revelia, ao 

pagamento do valor indicado nos títulos prescritos. 7. Recurso conhecido 

e provido. Sentença reformada para incluir a condenação da ré/recorrida 

ao pagamento dos outros dois títulos (cheques n.º 1546 e 1545), no valor 

total de R$ 794,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, 

consoante indicado na sentença originária. 8. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.” 

(TJDF - ACJ: 20140110286629 DF 0028662-14.2014.8.07.0001, Relator: 

LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 27/01/2015, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 317)(g.n) Com fulcro no 

princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. No que atine ao recebimento do 

valor descrito no Pedido de Venda, tenho como incontroverso a obrigação 

da mesma em adimplir os valores. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

269, I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, via de consequência, 

CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 12.447,04 (doze mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento do respectivo 

título; e de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação. 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. Após o trânsito em julgado, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003453-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ALVES DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003453-02.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: ALAN ALVES 

DE SA Vistos etc. Defiro o requerimento de Id 9319465, em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil.” Dessa forma, expeça-se edital para citação do executado, devendo 

o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma 

vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que 

não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 

03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000463-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ 

DE SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA, 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, COM PEDIDO DE MEDIDAS 

CAUTELARES DE URGÊNCIA proposta por SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA ME em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto aos 

valores cobrados pela parte Requerida a título de recuperação de 

consumo. No total, a parte Requerida cobra da parte Requerente a 

importância de R$ 4.011,26 (quatro mil onze reais e vinte e seis centavos), 

referentes aos meses de Junho a Setembro/2016. Por seu turno a parte 

Requerida aduziu existência de violação do medido que ensejaria na 

recuperação do consumo. Com relação à PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

pela necessidade de perícia, cabe observar que foi a própria parte 

Requerida a afirmar que havia irregularidades no consumo da unidade 

consumidora da parte Requerente; logo, o cerne da presente discussão 

não se trata de produzir prova pericial a averiguar possível irregularidade, 

mas sim o ônus probatório que a parte Requerida atraiu para si ao efetuar 

tal afirmação. Somente é lícita a cobrança de recuperação de consumo do 

consumidor, quando a Concessionária demonstra que este foi o efetivo 

autor da irregularidade, bem como, na confecção do referido laudo tenham 

sido observados o contraditório e a ampla defesa, veja precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE 

CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA 

FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO 

RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Ao efetuar inspeção e 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. 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. (TJMT, 

Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016 - 

grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA 

– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE 

EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO 

INMETRO – VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU 

FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA 

– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA 

– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO 

– ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia 

elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, 

reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Porém, 

a própria parte Requerida, em sua defesa, não imputa como sendo a 

autora dos supostos desvios a parte Requerente. Resta claro, portanto, 

que a parte Requerida, ainda que ciente da possibilidade de ocorrência de 

fraude em suas caixas de medição, conscientemente não efetua vistoria a 

fim de apurar o real responsável para tanto, preferindo limitar-se a cobrar 

do atual proprietário. Ademais, analisando detidamente o relatório de 

consumo apresentado pela Reclamada (id. 7306094 - Pág. 7), observo 

que, a parte Reclamada contesta os consumos de 937 kWh (06/16), 1.048 

kWh (07/16), 1.124 kWh (08/16) e 902 kWh (09/16), cuja média 

corresponde a 1.002,75 kWh, contudo, após a constatação da suposta 

irregularidade e reajuste do medidor, o consumo daquela unidade foi de: 

980 kWh (10/16), 1.050 kWh (11/16) e 936 kWh (12/16), cuja média 

corresponde a 988,66 kWh. Dessa forma, tenho que não houve 

significativa mudança de consumo entre o período tido como irregular e 

aquele posterior à constatação realizada pela Reclamada. Em que pese os 

argumentos expostos pela parte Requerida não há prova apta a amparar 

os valores cobrados ou imputar a parte Requerente como a autora da 

alegada fraude, que deverão ser considerados como indevidos e 

inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor se encontra em área 

externa ao imóvel comercial da parte Requerente. Por fim, ainda que 

estejamos diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus 

probatório do consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 

Neste ponto, era ônus da parte Requerente a prova do dano moral 

pleiteado. Pela narrativa fática exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação para, CONFIRMAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida no id nº 4598237; DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO de R$ 4.011,26 (quatro mil onze reais e vinte e seis centavos) e 

pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORAIDE DE FATIMA NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. A parte Requerente, LORAIDE DE FATIMA NUNES MENDES propõe 

a presente demanda em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A sustentando que celebrou 

contrato de seguro contra perda involuntária do emprego; todavia, após 

devidamente acionadas as partes Requeridas não cumpriram com seu 

ônus em pagar o prêmio. Busca ainda, dentre seu pedidos, que o valor do 

prêmio seja compensado para o pagamento de parcela dos débitos que 

possui com a primeira Requerida. Ressai dos autos (id nº 2244579) que a 

parte Requerente aderiu ao seguro em questão em 08.04.2014, com 

vigência iniciando-se em 09.04.2014; bem como resta evidenciado que foi 

demitida sem justa causa consoante TRCT anexo aos autos (id nº 

2244580) em 07.04.2015. Em sua defesa a primeira Requerida, HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, aduziu pela culpa exclusiva da parte 

Requerente, pelo não pagamento em tempo hábil, uma vez não ter 

fornecido a documentação necessária para o pagamento do prêmio; 

documentação esta que somente foi, finalmente entregue em 11.11.2015. 

Formulou pedido contraposto. Sustenta que à época a parte Requerente 

possuía saldo devedor com a parte Requerida no valor de R$ 1.177,58 (um 

mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta oito centavos) ocorrendo o 

abatimento de R$ 623,04 (seiscentos e vinte e três reais e quatro 

centavos) à título do prêmio do seguro e, restando um saldo devedor de 

R$ 521,65 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) 

referente à 08 (oito) parcelas vencidas à partir de 10.06.2015. formulou 

condenação em litigância de má-fé. Quanto ao abatimento acima 

mencionado a primeira Requerida trouxe aos autos (id nº 2978627) extrato 

do cartão da parte Requerente demonstrando a ocorrência de abatimento 

nos valores acima descritos em 24.11.2015. Por seu turno a segunda 

Requerida, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, aduziu em sua 

contestação culpa exclusiva da parte Requerente ao não enviar toda a 

documentação solicitada e que a análise do seguro em questão 

encontra-se suspensa até o recebimento da documentação solicitada. 

Sustentou ainda legalidade do contrato pactuado, ausência de danos 

morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A controvérsia na presente demanda reside no envio 

da documentação necessária para a conclusão do procedimento 

administrativo para o percebimento do prêmio em específico o Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT devidamente homologado. 

Tem-se como fato incontroverso que a parte Requerente não enviou o 

TRCT em questão em 09.06.2015; tendo esta afirmado que procedeu com 

o envio em agosto/2015, sem porém trazer aos autos qualquer 

comprovante de remessa, isto por que o cupom datado em 03.08.2015 

refere-se ao serviço de autenticação de cópias pelo Cartório Extrajudicial. 

A segunda parte Requerida ofertou defesa genérica afirmando que 

sequer tal documento havia sido entregue; porém, a contestação da 

primeira Requerida foi devidamente instruída demonstrado que somente em 

11.11.2015 houve o aporte do TRCT necessário, tal como verifica-se pelo 

histórico de movimentações do procedimento administrativo (id nº 

2978636). Ainda que presente a relação de consumo entre as partes, tal 

fato, por si só, não exime a parte Requerente do ônus em demonstrar o 

fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, CPC. O pressuposto 

básico para que surgisse o dever da reparação pleiteada seria a 

demonstração de que tal documento, o TRCT, foi enviado ainda em 

agosto/2015, o que não ocorreu. Neste sentido, reforça-se tal pensamento 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio: Seguro. Ação de cobrança 

cumulada com indenização por danos morais ajuizada por vítima de 

acidente de trânsito diretamente em face de seguradora contratada por 

terceiros. Ausência de comprovação de entrega de todos os documento 

exigidos pela seguradora previstos nas condições gerais do seguro 

contratados. Ônus de incumbia à autora, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. 1. Cabe ao 

autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao réu quanto 

aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do autor. 2. 

Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela 

autora. Inteligência do art. 333, I, do Código de Processo Civil. Dano 

hipotético que não justifica a reparação. 3. Mostra-se legítima a exigência 

da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos 

necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da 

indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do 

contrato de seguro. 4. Não cabe a indenização a título de danos morais 

quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem da 

pessoa. 5. Negaram provimento ao recurso. (TJSP, Apl 

0010531-31.2012.8.26.0292, Relator(a): Vanderci Álvares; Comarca: 

Jacareí; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

27/11/2014; Data de registro: 27/11/2014 - grifo nosso) Por tal motivo, 

impõe-se a improcedência do pedido autoral. Resta a análise do pedido 

contraposto da primeira Requerida. Desde a distribuição da presente 

demanda a parte Requerente afirma pela existência do débito. Em seus 

pedidos a primeira Requerida demonstrou satisfatoriamente que, após a 

aprovação do prêmio do seguro, houve, tal como perseguido pela parte 

Requerente, o abatimento do saldo devedor que esta possui em 

24.11.2015. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente 

quanto à responsabilização pela demora no pagamento do prêmio, 

deve-se proceder com a devida distinção entre as situações fáticas aqui 

narradas. A obrigação das partes Requeridas em adimplir com o prêmio do 

seguro contratado é independente da obrigação da parte Requerente em 

adimplir com seus débitos. Não obstante, conforme já destacado, a 

primeira Requerida satisfatoriamente demonstrou que houve o abatimento 

proporcional do valor do prêmio no valor do saldo devedor da parte 

Requerente. Por isso, resta como devido os débitos descritos na 

contestação e no id nº 2978631 com os seguintes vencimentos e valores 

originais: em 10.06.2015 - R$ 52,21; R$ 59,34 e 77,36; em 10.07.2015 - R$ 

59,34 e 77,36; em 10.08.2015 - R$ 59,34 e 77,36 e em 10.09.2015 - R$ 

59,34. Uma vez demonstrado a ausência de pagamento, impõe-se a 

procedência do pedido contraposto formulado. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela 

primeira parte Requerida para CONDENAR a parte Requerente no 

pagamento da importância original total de R$ 521,65 (quinhentos e vinte e 

um reais e sessenta e cinco centavos) devendo cada parcela ser 

atualizada pelo INPC, conforme a respectivas datas de vencimento e 

inciência 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. 

Considerando a atuação de advogada dativa na defesa dos interesses da 

parte Requerente conforme id nº 2992454, fixo os honorários em 02 

(duas) URH expeça-se a competente certidão em favor da advogada. 

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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(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 17/04/2018 16:45. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001320-84.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 
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traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Preliminar Inépcia Suscita a requerida preliminar de ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, sob o argumento 

de que a parte autora não traz prova do suposto dano sofrido. Contudo, 

no Sistema dos Juizados Especiais se aplica de forma mitigada o disposto 

no art. 319 do CPC/15. A parte reclamante descreveu de forma 

compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os 

fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e 

da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, no 

sistema dos Juizados Especiais o pedido sujeita-se às regras do art. 14 da 

Lei n. 9.099/95. Assim, afasto a preliminar em referência. Mérito Em 

síntese, a parte Autora postula condenação por danos morais, haja vista 

que o banco Reclamado bloqueou valores em sua conta corrente de forma 

unilateral, não lhe sendo informado o momento e qual motivo, ou seja, sem 

prévia notificação, ademais ficou impedido de utilizar os valores que 

estavam disponíveis em conta corrente mas que fora impedido de retirar. 

O Banco, por sua vez, sustenta que o prejuízo da Autora não foi 

ocasionado intencionalmente, que não houve ilícito praticado pelo banco, 

que o ocorrido nada mais foi do que um mero aborrecimento, que a parte 

autora não tentou resolver extrajudicialmente justamente para tentar 

auferir renda pelo poder judiciário. À vista disso, cabia à Reclamada 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, ou seja, de que havia motivos para que o dinheiro do 

autor fosse bloqueado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu a contento. Nesse panorama, a autora 

demonstrou de modo suficiente, o bloqueio de valores sem prévio aviso da 

conta corrente pela instituição financeira, o que lhe causou inúmeros 

dissabores. Nesse sentido o julgado: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 

– JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE VALORES SOB O 

FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ALEGAÇÕES INCAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA - RECURSO DESPROVIDO É cediço 

que o art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso 

quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, 

estiver prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Incorre em 

ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente do 

consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos 

contraídos. Demonstrado o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano 

experimentado pelo correntista, subsiste o dever de indenizar. O valor 

arbitrado a título de dano moral deve ser fixado com razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão 

dos danos e à capacidade econômica das partes. Se as alegações 

expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão 

recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. (TJMT. AgR 

60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE – 

FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO 

SEM VALOR LEGAL – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – VALOR 

ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (...) O dano moral em virtude de bloqueio indevido de conta 

corrente configura independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à 

sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas 

resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por 

outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 121472/2012, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/08/2013, 

Publicado no DJE 20/08/2013) Pode-se afirmar, portanto, que se cuida de 

típico exemplo de dano moral puro ou “in re ipsa”, que se exaure na 

própria atitude abusiva e/ou ilegal, decorrente de falha operacional da 

instituição bancária, prescindindo de qualquer comprovação da 

repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples constatação 

da cancelamento unilateral sem prévia notificação é suficiente à 

configuração do dever de indenizar. Entendo que o valor a ser fixado a 

título de indenização por danos morais deve atender ao binômio 

“reparação/punição”, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento 

subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, 

reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para: 

1- determinar que libere os valores contidos na conta corrente do autor, 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); 2- condenar a Reclamada a título de dano moral na importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE S. PINTO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE SILVA PINTO OAB - 922.236.991-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005074-97.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSEANE S. PINTO COMERCIO 

- ME REPRESENTANTE: JOSEANE SILVA PINTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLEBERSON TORRES DE FREITAS em face de VIVO S/A. Em 

síntese aduz a parte Requerente que aderiu ao plano Vivo Controle PJ 

para 4 celulares, contudo, o plano jamais funcionou corretamente, em 

especial o serviço de internet, cujo custo do MB foi cobrado 

erroneamente. Esta todavia, apresentou contestação aduzindo em síntese 

inépcia da inicial e ausência de prova do dano. No que tange a 

PRELIMINAR de inépcia da inicial em razão de que o pedido de dano moral 

não foi atribuído valor, não merece acolhimento, diante da possibilidade de 

pedido genérico prevista no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 9.099/95, 

por não ter impossibilitado a defesa do réu, e em consonância com o 

princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º da Lei nº 9.099/95 e, 

especialmente porque, em análise da argumentação expendida, vê-se que 

se confunde com o mérito, e com ele deve ser apreciado, razão pela qual 

a rejeito. Posto isso, afasta-se a preliminar suscitada e segue a analisar o 

mérito da causa. A relação de consumo consistente em prestação de 

serviço de telefonia restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos 

consumidores, enquanto tais. Assim, é assegurada ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Mesmo havendo inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, CDC, isto, por si, não exime o autor de fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito; o que, no presente caso concreto, equivale a 

demonstrar a efetiva falha na prestação de serviços e bloqueio da linha 

telefônica. Pois bem, quanto ao alegado bloqueio da linha telefônica da 

requerente, cabe salientar que a parte Requerida trouxe provas que não 

houve o referido bloqueio da linha da parte Requerente, no dia em que 

este alegou o corte, estava em funcionamento, recebendo e enviando 

SMS e chamadas de voz. Desta forma havendo prova que o serviço de 

telefonia continuou a ser prestado, a presente demanda deverá ser 

julgada improcedente. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a atuação de 

advogado dativo na defesa dos interesses da parte requerida, fixo os 

honorários em 2 URH. Espeça-se a competente certidão. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/04/2018 17:15. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/04/2018 17:30. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(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 18/04/2018 08:30. Segunda-feira, 02 de Abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000724-32.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.844,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, CONSÓRCIO, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAIANE DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, a requerente 

alega que teve seu nome negativado em razão de débito o qual 

desconhece junto a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Alega que, conquanto tenha sido gerado débito junto à 

Requerida, este fora devidamente pago, contudo, ainda assim continua 

sofrendo com negativação anotada em seu nome em virtude de suposta 

inadimplência, causando-lhe restrições no seu poder de compra. Destarte, 

pugna pela concessão da tutela para retirada da restrição em seus dados. 

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. Quanto à 

probabilidade do direito, estando o débito em discussão, deve ser 

concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não 

há dano inverso. Quanto ao perigo de dano, tendo em vista que a 

requerente juntou aos autos documentos que, a priori, demonstram a 

quitação do débito objeto de negativação (ID 11609579), bem como 

comprovou que, em tese, a restrição creditícia de seu nome se deu em 

momento posterior ao aludido pagamento (ID 11609951), evidente o perigo 

de dano a requerente. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código 

de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, 

bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da Autora, 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. SINOP, 2 de 

abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007107-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1007107-60.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS 

ECONÔMICOS]. REQUERENTE: EVALDO APARECIDO SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios 

desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente questão 

mister se faz definir se a contratação por telefone de plano de telefonia 

(id. 9414343) foi feita ou não pela parte reclamante, situação esta que 
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passa necessariamente pela exigência de perícia da gravação de áudio 

para verificar a sua autenticidade, até porque se trata do único ponto 

controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. Portanto, como o 

caso em apreço exige prova pericial, não se encontra inserido na 

competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor 

complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES NO JULGADO. DESERÇÃO DO 

RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES. 

REANÁLISE DA PROVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA VERIFICADA. EFEITO 

INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. REANÁLISE DO RECURSO 

INOMINADO QUE ORA SE PROCEDE. ANÁLISE DE AÚDIO. TITULARIDADE 

DA VOZ E IMPUTAÇÃO AO AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA E 

CONTRAPROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DEMANDA EXTINTA. SENTENÇA REFORMADA. Evidenciada omissão no 

acórdão, vez que as preliminares de complexidade da causa, alegada pelo 

recorrente, e a deserção, ventilada nas contrarrazões, não foram 

analisadas. Acórdão que vai desconstituído. Reexame, com efeito 

infringente. Deserção inocorrente. O recolhimento das custas foi 

tempestivamente realizado e noticiado pelo recorrente no prazo previsto 

no art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda que a manifestação tenha sido 

apresentada sem a comprovação do pagamento da guia das custas, a 

parte ratificou o ato quando intimada. Formalismo exacerbado que não se 

alinha ao rito do Juizado Especial Cível. Inteligência do art. 10 do Código de 

Processo Civil. Recurso inominado que vai provido, para extinguir a 

demanda em face da complexidade da causa, pela necessidade de 

produção de prova pericial para esclarecer a questão. Dúvida acerca da 

autenticidade da voz, atribuída ao autor, em gravação de áudio. Decisão 

que melhor se coaduna ao caso concreto e que permite eventual prova e 

contraprova, como alegado pelas partes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 

(Embargos de Declaração Nº 71006688998, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

25/04/2017) Por fim, considerando a ausência de clareza da gravação 

acostada nos autos e a divergência do endereço e CEP do autor 

informado quando da realização do negócio jurídico, sem conhecimento 

técnico, não se pode afirmar peremptoriamente que o áudio juntado nos 

autos teve como interlocutor o autor, a prova pericial se mostra 

imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012502-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SIQUEIRA CAMPOS NETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCIO ERNO KETZER OAB - MT0005072A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012502-45.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. 

REQUERENTE: IRINEU SIQUEIRA CAMPOS NETO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: EMERSON DURVAL DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Embora ausente o requerido na audiência de 

conciliação, este processo não pode tramitar perante este juízo. Explico. 

Após análise detida dos autos, sobretudo pela consulta do extrato de 

inscrição na receita federal da empresa autora, conclui-se pela 

incapacidade processual ativa, considerando que a autora é pessoa 

jurídica de direito privado classificada como sociedade por quotas com 

responsabilidade limitada. A vedação à autora para propor ação nos 

Juizados Especiais Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não 

podendo fugir da regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste 

Juízo as pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as 

microempresas. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA 

JURÍDICA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE 

ACORDO COM A REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE 

PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS 

FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001825-07.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 30.987,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO, ISENÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora, requereu a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a 

mesma ação. “Ex positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011071-73.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.634,26; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. Partes do processo: 

8011071-73.2016.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: CARPE DIEM 

RESORT RESIDENCIAL Parte Ré: REQUERIDO: MARCILENE DE FREITAS 

OLIVEIRA ALMEIDA, AGNALDO DE ALMEIDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta pelo Reclamante em desfavor do Reclamado, sob o 

fundamento de não pagamento de taxas condominiais e demais despesas 

decorrentes do condomínio previstas para os condôminos de unidade 

autônoma do CONDOMÍNIO CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL. Dispõe o 

art. 373 do novo Código de Processo Civil que: Art. 373. 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. Referida disposição encontra consonância com o codex 

revogado, em seu art. 333, apontando que incumbe ao Reclamado 

demonstrar a existência de causa extintiva do direito do Reclamante, no 

caso, o próprio pagamento dos débitos cobrados. Entretanto, os próprios 

reclamantes reconhecem que encontram-se inadimplentes. No que tange 

aos juros, muito embora o art. 1.336, §1º , do CC permita a cobrança de 

taxa de juros sobre as taxas condominais inadimplidas em valores 

superiores a 1% (um por cento), o percentual deve ser fixado atendendo 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se 

abusiva a taxa de juros moratórios fixada em 5% (cinco por cento) ao mês 

pela Convenção de Condomínio. Portanto, é necessária a limitação da taxa 

de juros de mora estabelecida na Clausula 46 da Convenção do 

Condomínio em 5% am, porque abusiva. Nesse contexto, diante da 

permissão legal de estipulação de juros de mora superiores a 1%, se 

convencionados pelo Condomínio, e da necessária limitação destinada a 

evitar a onerosidade excessiva ao condômino, é adequada a fixação da 

taxa de juros de mora, na presente demanda, em 1% am, com fundamento 

na razoabilidade e na proporcionalidade. Afasto, entretanto, a condenação 

de honorários de sucumbência, estes incluídos nos memoriais de cálculos, 

uma vez que, via de regra, não há incidência no rito do Juizado Especial. 

Ademais, não comprovada as despesas de cartório, a improcedência da 

sua cobrança é medida que se impõe. Assim, com fulcro no artigo 38, da 

Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

CONDENAR os Reclamados ao pagamento das taxas condominiais 

ordinárias, extraordinárias dos períodos de junho de fevereiro de 201 à 

março de 2016, além daquelas que venceram até a prolação da presente 

sentença, acrescida a correção monetária pelo INPC-IBGE, e juros 

moratórios no importe de 1% (um por cento) a partir dos respectivos 

vencimentos, bem como de multa moratória no importe de 2% (dois por 

cento). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. SINOP, 28 de março de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010696-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que após 

celebrar contrato de empréstimo com o banco requerido veio a ser 

surpreendido com cobranças que entende ser indevidas por não ter 

contratado cartão de crédito da instituição financeira ré, razão pela qual 

pleiteia indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada alega em 

resumo que os valores são devidos e inadimplidos decorrente da 

contratação cartão de crédito que disponibilizou a quantia de R$ 4.046 

para saque em dinheiro do autor, fato que ensejou a inscrição do nome da 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Diante da ausência de 

matérias preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. De tudo o que ressai dos autos, fica 

evidente a legitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por inadimplência pois o autor confirma que realizou 

empréstimo com a empresa reclamada e, por outro lado, a promovida 

demonstrou que o valor devido pelo empréstimo não era quitado totalmente 

da remuneração do autor, sendo que o valor remanescente deveria ser 

quitado via pagamento de fatura, não havendo comprovação de 

pagamento em qualquer dos elementos coligidos aos autos. Além do mais, 

os prints juntados pelo próprio autor na petição inicial indica que este tinha 

ciência que o cartão de crédito havia sido disponibilizado para o 

empréstimo consignado e, ainda, confirmou o uso da quantia de R$ 3.900 

(três mil e novecentos reais). Partindo desse contexto, observo que o 

autor ingressou com esta ação alterando a verdade dos fatos, pois 

inicialmente disse que contratou não contratou o cartão de crédito com a 

reclamada, porém, usou do dinheiro que era disponibilizado para saque, 

conforme se extrai do id, 9884404, p. 24, logo, restou evidente que houve 

cobranças devidas pelo crédito contrato mediante desconto na conta 

corrente do autor. Ademais, houve a clara contratação do cartão de 

crédito que previa expressamente a ocorrência de descontos na conta do 

autor (id. 10891879, p.2), contrato este quem contém a assinatura do 

autor, que é semelhante àquela inserta no documento pessoal e termo de 

audiência de conciliação. Assim sendo, face as razões supracitadas e por 

não ter o autor demonstrado minimamente o fato constitutivo de seu direito, 

de acordo com o artigo 373, I, do CPC, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações do autor, de forma que improcede a pretensão inicial. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, do 

CPC. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PEREIRA JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001733-63.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 43,90; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JHONATAN PEREIRA JULIO Parte Ré: REQUERIDO: 

BOLA TECIDOS LTDA - EPP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico que 

a demanda não pode tramitar junto ao JEC. Denota-se que esta ação 

revisional de encargos financeiros não será apreciada com o melhor 

julgamento técnico sem a realização de perícia. Rigorosamente, não há 

como, sem apoio em prova técnica, analisar se são lícitas as taxas, juros, 

encargos e demais acréscimos nas diversas dívidas contraídas pelo autor 

com a ré desde o ano de 2013, considerando-se a imprescindibilidade de 

perícia. Nesse sentido é a posição da jurisprudência pátria, in verbis: 
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RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO 

COM DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE NAS TAXAS COBRADAS NO CONTRATO. REVISIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA CUJA 

COMPLEXIDADE INVIABILIZA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO QUE VENHA A DETERMINAR A REVISÃO DE ENCARGOS 

FINANCEIROS. ALÉM DISSO, SUPRIME EVENTUAL POSSIBILIDADE DE 

REAPRECIAÇÃO PELO STJ. MANTIDA A SENTENÇA PELA EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71003424355, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/05/2012) Registro, por 

oportuno, que a incompetência do JEC em razão de complexidade da 

matéria pode e deve ser reconhecida de ofício pelo juízo. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

arbitro honorários advocatícios ao patrono nomeado nos autos no valor de 

1 URH, vez que houve nomeação daquele para patrocinar a demanda, 

tendo em consideração o grau de zero do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem assim o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço (art. 

84, § 2º, do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 28 de março de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002025-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila documento assinado 

pela parte reclamante apontando a referida contratação dos débitos 

discutidos, dentre outras provas a legitimar a anotação de crédito, o que 

não foi feito. Alega o requerente que é correntista da instituição financeira 

requerida, e na data de 21/11/2016 efetuou depósito de R$ 1.000,00 (um 

mil reais reais), através do envelope fornecido pela própria requerida, cujo 

beneficiária seria uma terceira pessoa. Assevera que em consulta à conta 

que seria beneficiada pela transação não recebeu qualquer valor (id. 

4856709, p.1). Informa por derradeiro, que comunicou o erro à requerida, 

porém esta quedou-se inerte na solução dos fatos. Requer-se então, o 

ressarcimento de cunho material, bem como, a indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sua defesa a requerida alega a inexistência de ato 

ilícito que possa ser lhe imputado, não impugnando especificamente os 

fatos narrados na exordial. Pelo exposto acima, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do magistrado, passarei a analisar as 

minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento da legislação 

consumerista, 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. Porquanto afasto a alegação da não aplicabilidade do CDC no 

caso sub judice. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir a divergência do valore depositado 

pela autora em conta de terceiro, que não teriam sido computados. Isto 

porque, a autora alega ter depositado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), que não foram computados e recebidos na conta que objetivava a 

transação . Considerando a aplicação da legislação consumerista, em 

especial a regra da inversão do ônus da prova, tenho que cabia a 

requerida a comprovação de que o envelope estava vazio. Ocorre que, a 

requerida quedou-se inerte, não impugnando especificamente os fatos 

narrados na peça vestibular, formulando defesa genérica. Sendo assim, 

torna-se imperioso o acolhimento da pretensão autoral, até porque neste 

mesmo sentido a jurisprudência tem se posicionado, consoantes decisões 

abaixo ementadas: CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEPÓSITO. 

ENVELOPE. TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO. NÃO EFETIVAÇÃO DO 

CRÉDITO NA CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 1 - 

A NÃO EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO DA QUANTIA DEPOSITADA MEDIANTE 

ENVELOPE EM TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO ENSEJA 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 2. A MERA ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENVELOPES DE DEPÓSITO ESTAVAM VAZIOS NÃO ALTERA 

O DESTINO DA DEMANDA SE ESTES NÃO FORAM EXIBIDOS NOS AUTOS. 

2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

7137020098070007 DF 0000713-70.2009.807.0007, Relator: EDI MARIA 

COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 27/10/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 26/11/2009, DJ-e Pág. 180, undefined) destacamos 

Soma-se: APELAÇÃO - DEPOSITO EM TERMINAL DE AUTO- 

ATENDIMENTO - VALOR NÃO INTEGRALMENTE CREDITADO - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - Contexto probatório 

que suporta a narrativa do autor - Depósito realizado após conferência da 

quantia envelopada - Se o depósito foi efetivado pela quantia descrita no 

envelope e no comprovante de depósito, presume-se que a Instituição 

Financeira realizou previamente a conferência da quantia contida no 

envelope e que está estava de acordo com o valor descrito no rosto do 

embrulho. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - APL: 

06004588220088260229 SP 0600458-82.2008.8.26.0229, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 20/06/2013, 22ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 27/06/2013, undefined) destacamos Como se 

vê, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que cabia a 

requerida o ônus da prova quanto ao valore de fato existente no envelope, 

sendo que, quando esta não produz prova enseja na reparação material 

do valor depositado. Com efeito, e sem maiores delongas, reconheço 

como procedente o DANO MATERIAL no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), devendo tal quantia ser restituída pela requerida de forma simples, 

com atualização da moeda. Resolvido este ponto controvertido, torna-se 

possível o julgamento dos pleiteados DANOS MORAIS. De outro modo, 

analisando detidamente o pedido de indenização por dano moral, em razão 

do equívoco nos valores creditados na conta, entendo que não deve ser 

acolhido. Senão vejamos. Inicialmente cabe ressaltar que, a meu ver, o ato 

perquirido, como regra geral, não acarreta dano moral, tratando-se de 

hipótese que se insere dentro da seara do mero descumprimento 

contratual, sem repercussão concreta contra o consumidor, como por 

exemplo, negativação do nome em cadastros de inadimplentes. O caso 

dos autos aponta que, não obstante o dissabor experimentado pelo 

reclamante, que teve creditado em sua conta valor menor que o de fato 

depositado, referido ato não resultou nenhum prejuízo concreto que 

atingisse a órbita de atributo inerente à honra e à personalidade, sendo 

sim mero transtorno casual a que se sujeitam indistintamente todas as 

pessoas e que não gera reparação por dano moral. Sendo assim, a 

improcedência dos pleiteados danos morais e materiais é medida 

imperiosa. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação, para CONDENAR a requerida a restituir ao 

autor a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de DANOS 

MATERIAIS, devidamente atualizada desde a data do depósito, e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012681-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUSA LUNA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, 

primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, 

devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração de 

forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as 

custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase 

sequer há condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, 

conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Analisada a questão 

preliminar, julgo o mérito. Sustenta a parte reclamante que é analfabeta e, 

após compensar um cheque no valor de R$ R$ 6.919,00 (seis mil 

novecentos e dezenove reais), nº 646883, C/C 14.431-2, Ag. 1180-0 em 

28.06.2016, mas veio a perceber na verdade recebeu apenas R$ 

5.000,00, razão pela qual pugna pelo deferimento de danos materiais e 

morais. Por sua vez, a reclamada juntou nos autos o comprovante de 

pagamento do cheque (id.8173840, p,8), cujo documento atesta que todo o 

numerário do cheque foi, de fato, sacado pelo autor. Neste particular, o 

autor não trouxe prova nos autos capaz de afastar o comprovante de 

pagamento juntado pelo banco, já que se trata de fato constitutivo do seu 

direito (art. 373, I, do CPC), bem assim nota-se que o autor só veio a 

verificar a ausência de R$ 1.919,00 após uma semana do saque, 

conforme boletim de ocorrência anexado no id. 2261858, p.1., situação 

que não aponta a veracidade das alegações contidas na peça inicial. 

Portanto, ausente lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito 

não autor, não vislumbro verossimilhança em suas alegações, de forma 

que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012948-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ZIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar 

junto ao JEC. Denota-se que esta ação revisional de encargos financeiros 

não será apreciada com o melhor julgamento técnico sem a realização de 

perícia. Rigorosamente, não há como, sem apoio em prova técnica, 

analisar se são lícitas as taxas, juros, encargos e demais acréscimos nas 

diversas parcelas de empréstimo contraído pelo autor com a ré no ano de 

2016 no montante de R$ 3.543,11, considerando-se a imprescindibilidade 

de perícia. Nesse sentido é a posição da jurisprudência pátria, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REVISIONAL DE 

JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. 

PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007463979, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

27/03/2018) RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADO COM DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NAS TAXAS COBRADAS NO CONTRATO. 

REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA 

CUJA COMPLEXIDADE INVIABILIZA A CORRETA EXECUÇÃO DE 

EVENTUAL DECISÃO QUE VENHA A DETERMINAR A REVISÃO DE 

ENCARGOS FINANCEIROS. ALÉM DISSO, SUPRIME EVENTUAL 

POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO STJ. MANTIDA A SENTENÇA 

PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003424355, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

31/05/2012) Registro, por oportuno, que a incompetência do JEC em razão 

de complexidade da matéria pode e deve ser reconhecida de ofício pelo 

juízo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo no artigo 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-44.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007121-44.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE PINHEIRO DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S/A 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 não incorreu em conduta ilícita ao fornecer velocidade de 

internet inferior à contratada e demonstrar a ocorrência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do promovente, o que não se 

verifica. O caso se refere à indenização por danos morais formulados 

pelo Reclamante, visando ver-se compensado do ilícito cometido pela 

Reclamada, ao ser submetido a situação constrangedora, quando os 

serviços de internet jamais funcionaram como deveriam em decorrência da 

velocidade muito inferior a contratada. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço, para que ela 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não 

tendo ela se desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o 

Reclamante pelos danos causados. Impende ressaltar que diante das 

provas apresentadas restaram verossímeis as assertivas da autora, 

sobretudo pelos números de protocolos indicados na exordial, no sentido 

de que foi lhe oferecida a disponibilização dos serviços de internet em 

uma velocidade maior, no entanto, jamais funcionou tal como contratado. 

Além disso, frisa-se que o próprio documento emitido pelo técnico da 

empresa, reduziu a velocidade de internet de 15 MB para 10 MB, fato 

indicativo, pois, que a rede apenas era apta para a internet esta última 

velocidade, ou seja, a empresa não poderia ter vendido um plano de 

internet de 15MB para o reclamante. De mais a mais, a Reclamada, não 

logrou êxito em momento algum em refutar as assertivas declinadas pela 
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Reclamante, e nesse caso deverá a parte Autora socorrer-se da inversão 

do ônus da prova, segundo o Código de Defesa do Consumidor Pátrio, 

cabendo a demandada a demonstração de que o serviço era devidamente 

prestado, do que, efetivamente, não se desincumbiu. Ainda, frisa-se que a 

parte Reclamada na condição de fornecedora, tem a obrigação de prestar 

serviço eficiente e adequado, o que inclui a verificação e a constatação 

do consumidor estar recebendo o serviço que contratou, bem como 

quanto a sua efetiva utilização, ônus que também deriva do princípio da 

boa-fé objetiva. A Legislação Consumerista equiparou a publicidade à 

oferta, disciplinando que uma vez veiculada a comunicação publicitária, o 

fornecedor a ela se vincula, segundo a disciplina do art. 30, do referido 

codex, sendo certo que na hipótese de não cumprimento do que foi 

prometido, pode o consumidor valer-se da norma prevista no art. 35 do 

CDC, impondo-se ao fornecedor observar os exatos termos da oferta. 

Quantas pessoas são prejudicadas diariamente por tal situação, e nada se 

resolve, e as empresas de telefonia continuam em dificultar a resolver tais 

demandas na seara administrativa de forma célere e ágil, respeitando o 

seu cliente/usuário/consumidor. Destarte, a situação vivenciada pela 

Reclamante decorrente do defeito na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, seja pela oferta de serviços sem a devida verificação de sua 

disponibilidade, além das cobranças indevidas sem o perfeito 

funcionamento dos serviços, como também pelo descaso na solução do 

problema ante as reiteradas reclamações do consumidor como se vê dos 

números de protocolos indicados na exordial, resta patente a aflição e 

sofrimento psicológico por uma situação de impotência provocada pela 

Reclamada, demonstrando-se dessa forma, que tais atos, são 

potencialmente lesivos ao consumidor e gera responsabilidade para a 

empresa pelo simples fato da violação (danum in re ipsa), sendo tudo isso 

passível de indenização. Destaco que no caso em apreço a requerida 

comercializou e cobrou pelo serviço de internet de 15Mb, no entanto 

forneceu ao requerente apenas um pacote de 10Mb. Destarte, inegável a 

falha na prestação do serviço. Agiu, portanto, com imprudência, causando 

danos à consumidora, que teve frustrada a expectativa de utilização do 

serviço adquirido. Nesta linha, a situação narrada pela promovente 

excedeu os limites dos aborrecimentos diários, gerando indignação na 

parte consumidora, comprometendo a paz e tranquilidade de espírito, 

devendo, pois, ser reparado o consumidor em sua esfera moral. Dessa 

forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). No que tange ao pedido de danos materiais, 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, vez que não há certeza e determinação das diferenças 

cobradas em relação às duas velocidades de internet discutidas, tais 

divergências deveriam ser provadas pelo autor, por constituir fato 

constitutivo do seu direito, o que não se vislumbra dos autos. Assim, ante 

a ausência de apuração e determinação das diferencias apuradas e pelo 

efetivo uso dos serviços prestados, ainda que de forma insuficiente, bem 

assim pela vedação ao enriquecimento ilícito, julgo improcedente o pedido 

de danos materiais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011876-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIVANA XIMENES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a 

preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque 

basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a 

reclamada afastar a presunção da referida declaração de forma a 

demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas 

judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há 

condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme 

comando do art. 54, da Lei 9.099/95. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Em análise dos autos, 

observo que a reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a 

contratação dos serviços que originaram a dívida e consequente inscrição 

do nome do autor junto aos órgãos restritivos. Isso porque a reclamada 

juntou termo de adesão e contratação de serviços (id. 11693475), 

assinado pela própria reclamante no mês de outubro de 2013, cópia do 

documento pessoal apresentado por ocasião da contratação, extrato 

demonstrando o efetivo uso dos serviços contratados em período anterior 

ao débito inscrito no SPC-SERASA. Digno de nota, ainda, é que a 

assinatura constante ao RG é visivelmente a mesma assinatura aposta no 

contrato firmado entre as partes, sendo possível tal verificação a olho nu. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Diante 

desse quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação 

plausível em relação aos documentos juntados pela reclamada, não tendo 

comprovado o pagamento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, que guarda conexão com o período que o autor usou os serviços 

da reclamada. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 215,04. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 215,04, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013780-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que 

teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançada pela reclamada, razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e danos morais. Não acolho a 

preliminar de interesse de agir, pois se a parte autora ingressou com esta 

ação, é porque há pretensão resistida pela ré, há igualmente interesse da 

autora na obtenção da prestação jurisdicional e, além disso, é possível a 

obtenção de melhora em sua situação anterior ao processo. De igual 

modo, rejeito a preliminar de carência da ação, vez que a tentativa de 

resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o 

ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, 

que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Superadas as questões preliminares, 

passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato ou 

documento assinado pela reclamada apontando a referida contratação de 

cartão de crédito, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às 

alegações da reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para 

retirar a validade das alegações da reclamante, sequer demonstrou a 

existência de cadastro interno da parte consumidora contendo as suas 

informações pessoais, bem assim provas da suposta renegociação do 

débito havido entre as partes. Em resumo: a requerida não trouxe qualquer 

elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os dados 

concretos visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o 

débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a 

pretensão do reclamante. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 230,92 é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante que possui natureza in re ipsa. 

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, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Sem prejuízo, expeça-se a Secretaria ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito para que realizem a baixa da inscrição 

discutida nos autos. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006303-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006303-92.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VINICIUS 

BECKMANN VAZ DE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: OLX ATIVIDADES 

DE INTERNET LTDA. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. A priori, acolho o pedido 

da ré para que haja retificação no polo passivo, devendo a Secretaria 

substituir o nome da ré para que conste “BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA” como reclamada. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que obteve prejuízo após efetuar 

negociação de um veículo no site da ré, sendo que o vendedor anunciante 

exigiu um “sinal” para a venda do bem móvel, na soma de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), razão pela qual pleiteia indenização por 

danos materiais e morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questão 

preliminar e alega, em síntese, que não possui responsabilidade na 

hipótese aventada aos autos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

da ré, pois segundo a Teoria da Asserção, amplamente aplicada pelo e. 

STJ, o simples fato de a parte reclamante ter indicado a empresa 

reclamada como parte, trazendo em sua causa de pedir fundamentos que 

evidenciam uma suposta relação jurídica entre eles, é suficiente para 

sustentar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Superada a questão preliminar, passo a julgar o mérito. 

Depreende-se da peça exordial que as tratativas de compra e venda se 

deram unicamente entre o autor e a pessoa física anunciante. Logo, 

embora a situação narrada aponte que o autor foi vítima de fraude 

executada por terceiros, não é possível imputar qualquer responsabilidade 

do evento à ré. Nesta linha, se a empresa OLX apenas disponibiliza o 

espaço virtual para que terceiros – pessoas físicas ou jurídicas, possam 

anunciar seus produtos e serviços, de forma gratuita, não pode ser 

responsabilizada pelos vícios existentes nas tratativas feitas se dela não 

participou, situação que retrata o caso dos autos. A parte autora 

argumenta que a OLX não apenas dispõe de anúncios virtuais, mas 

também possui responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor já que 

participa das negociações entre os anunciantes e recebe comissão pelas 

vendas. No entanto, ressai dos autos que o autor comprou o veículo 

através de anúncio feito na OLX, sendo a contratação realizada 

diretamente entre o autor e terceiro anunciante, sem qualquer prova de 

que a OLX tenha participado do ato, que apenas disponibilizou o seu 

espaço virtual. Além disso, a empresa ré disponibiliza diversas dicas de 

segurança, tendentes a evitar os golpes e fraudes virtuais, que fazem 

parte de uma realidade recorrente na atualidade. O STJ recentemente se 

manifestou sobre o assunto no mesmo sentido, senão vejamos: BEM 

MÓVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA REALIZADA NA INTERNET. AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FEITA DIRETAMENTE COM O ANUNCIANTE. 

1. Não cabe responsabilizar a empresa ré, que apenas disponibiliza 

espaço virtual para anúncio, pela não entrega do produto, se a compra foi 

realizada diretamente entre o autor e o anunciante, sem qualquer 

participação da ré. 2. O banco, que apenas recebeu o pagamento feito 
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pelo autor, não pode ser responsabilizado pela compra malsucedida, pois 

era de responsabilidade do autor a verificação dos dados constantes do 

boleto bancário. 3. A empresa que disponibiliza o serviço de cartão 

pré-pago não pode ser responsabilizada se o valor constante do boleto foi 

considerado como uma 'recarga' nos cartões adquiridos pelos 

anunciantes/fraudadores e sobre o qual não se demonstrava a existência 

de qualquer ilicitude. Sentença reformada. Recursos das rés providos 

para julgar improcedentes os pedidos, prejudicado o apelo do autor 

(e-STJ, fls. 442). (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.182.144 - SP 

(2017/0254613-8) Rel: MINISTRO MOURA RIBEIRO, publicado em 

08/02/2018). Logo, considerando que o provedor de buscas de produtos 

que não efetiva qualquer intermediação entre consumidor e vendedor 

anunciante não pode ser responsabilizado por qualquer vício da 

mercadoria ou inadimplemento contratual, aplicando-se a jurisprudência 

acima transcrita. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e, 

via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 31 de março de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011767-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013076-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 
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limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013527-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE XAVIER CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA Entendo desnecessária a realização 

da prova pericial, eis que os documentos aportados aos autos são 

capazes de suprir a necessidade de realização de tal meio de prova. As 

assinaturas são idênticas. 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, comprovando 

a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013276-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 
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lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 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. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301115 Nr: 9100-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE, FRANCISCO 

DAS CHAGAS PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARIA EZAKI - 

OAB:19186/B, SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI(DEFENSOR 

PÚBLICO DO MT) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DAS CHAGAS PERES DA 

SILVA, Filiação: Maria das Dores Peres da Silva, data de nascimento: 

11/06/1992, brasileiro(a), natural de Chapadinho-MA, convivente, ajudante 

de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos 

na denúncia para CONDENAR o acusado JOSIMAR SANTOS DE 

ANDRADE, brasileiro, solteiro, natural de Sinop/MT, nascido aos 

05/10/1990, filho de Maria Helena dos Santos de Andrade e Wilson Luiz de 

Andrade, portador do RG nº22963456 e CPF nº 041.298.641-81, 

atualmente segregado no ergástulo público local e FRANCISCO DAS 

CHAGAS PERES DA SILVA, brasileiro, convivente, natural de 

Chapadinho/MA, nascido aos 11/06/1992, filho de Maria das Dores Peres 

da Silva, atualmente em lugar incerto, nas penas do artigo 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal.Passo a dosimetria de pena.Quanto ao 

acusado JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE:O acusado agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando 

evidenciada a sua culpabilidade. Não registra antecedentes criminais. 

Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos 

para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois 

pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do 

patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma 

branca. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que 

diz respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal 

O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática 

delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, não se 

verifica a incidência de circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbra-se 

a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 

61, inciso I, do CP, considerando que o acusado responde à ação penal 

com trânsito em julgado perante esta Comarca (Cód. 174436), razão pela 

qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 04 

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as 

causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 06 

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas 

de diminuição.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de 

Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o 

referido cálculo.Destarte, ante o patamar acima fixado, o réu iniciará o 

cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, 

§ 2º, “a”, do Código Penal, bem como teor da Súmula 269, do STJ. Quanto 

à prisão preventiva do acusado, verifica-se que continuam inalterados os 

motivos ensejadores da segregação, conforme os fundamentos expostos 

na decisão de fl. 48/49.Quanto ao acusado FRANCISCO DAS CHAGAS 

PERES DA SILVA:O acusado agiu com consciência e determinação, sendo 

reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Não 

registra antecedentes criminais, apesar de responder a outras ações 

penais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos 

autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe 

favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em 

detrimento do patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso 

de arma de fogo. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. 

No que diz respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao 

tipo penal O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na 

prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, 

não se vislumbram circunstâncias atenuantes, nem agravantes, de modo 

que mantenho a pena conforme fixada acima. Finalmente, na terceira 

etapa da dosimetria da pena, verificam-se as causas de aumento 

previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo que 

aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 5 (cinco) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno 

definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Destarte, ante 

o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime 

semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições. Deixo de condenar os acusados no pagamento de 

custas e despesas processuais, eis que assistidos pela Defensoria 

Pública.Com relação aos bens apreendidos e certificados à fl. 58, 

intime-se a vítima para que proceda a retirada dos bens no prazo de 90 

(noventa) dias, desde que comprovada a propriedade legal. Decorrido 

este prazo, determino a destruição dos referidos objetos, uma vez que 

não interessam mais ao processo, nem são passíveis de doação.Quanto 

ao valor apreendido à fl. 40, intime-se a vítima para que indique o número 

de uma conta bancária para proceder à restituição do referido valor. 

Esgotado o prazo sem comparecimento da vítima, determino a doação do 

valor à FUNVIDA. Outrossim, determino o perdimento do canivete 

apreendido (fl. 58), nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal, determinando as providências do art. 25 da Lei nº 

10.826/03.Intime-se o réu FRANCISCO DAS CHAGAS PERES DA SILVA via 

edital, nos termos da legislação penal vigente, tendo em vista que se 

encontra em local incerto.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral e ao Instituto de Identificação e expeça-se Guia de Execução 

Penal, remetendo-se ao juízo competente.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, ao arquivo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Sinop, 26 de março de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318260 Nr: 1821-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH DE SOUZA SANTOS, LUCIANI 

INOCÊNCIA DA ROSA, ARALY LUMA GABRIELLI RIGONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 

21678, EVANDRO LÚCIO DE SOUZA - OAB:SP - 38477, PEDRO 

HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Código nº 318260

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Presidente 

Venceslau/SP, com a finalidade de proceder o interrogatório das 

acusadas JUDITH DE SOUZA SANTOS, LUCIANI INOCENCIA DA ROSA e 

ARALY LUMA GABRIELLI RIGONATO.

É o relatório necessário.

Decido.

Estando em ordem a missiva, designo audiência para o dia 13/04/2018, às 

16h10 min para o cumprimento do ato deprecado.

Intimem-se as acusadas nos seus respectivos endereços, declinado na 

precatória.

 Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 1324-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA, ELIVANDRO JOSÉ DE 

SOUZA, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, JOSE ALVES DE JESUS, 

LEONARDO MONTEIRO ALMEIDA, MARCIO SCHEURMANN RODRIGUES, 

RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, RONALDO PINHEIRO LACERDA, 

WILLIAN GONÇALVES VICENTE, NAGERSON ABREU SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO SCHEURMANN RODRIGUES, 

Cpf: 52076300244, Rg: 21668507, Filiação: Não Consta, data de 

nascimento: 19/02/1982, brasileiro(a), natural de Senador Guiomardi-AC, 

solteiro(a), autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 10 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia que o(a/s) acusado(a/s) tentou 

provocar a morte da vítima, não conseguindo por motivos alheios a sua 

vontade ,sendo pronunciado(s) com incurso nos artigos 121, § 2º , incisos 

I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 214, c/c, artigo 226, inciso I, todos 

do Código Penal.

Despacho/Decisão: Código n° 108992 Vistos, Ante o teor da petição de fl. 

755, intime-se o acusado Márcio Schevermann Rodrigues para que, se 

assim desejar, constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ou, 

caso alegue não ter condições financeiras para tanto, informe-o de que 

será assistido pela Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 05 de março de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128853 Nr: 8068-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MORAES GERVÁSIO, 

ALEXANDRE MARTINS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR MORAES GERVÁSIO, Rg: 

105734337, Filiação: Adalcindo da Silva Gervásio e Lina Moraes Gervásio, 

data de nascimento: 27/10/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

Telefone 66-9614-4384. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada para 

comparecer a SESSÃODE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI a ser 

realizada no dia 07/08/2018 às 8h30min noEdifício do Fórum da Comarca 

de Sinop-MT, no endereço sito abaixo.

Despacho/Decisão: Código nº 128853Vistos, Em atenção ao teor da 

petição de fl. 1134/11/41, bem como documentos que a instruem, resta 

prejudicada a realização da Sessão de Julgamento outrora designada, 

pelo que redesigno o ato para o dia 07/08/2018 às 08h30min.Expeça-se o 

necessário para a realização da Sessão de Julgamento.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 22 de março de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 157309 Nr: 4430-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJADO, MFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:17.759-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advogada do réu 

Maico Fernandes de Jesus, para que no prazo legal apresente memoriais 

finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183536 Nr: 4570-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY APARECIDO PEREIRA, Cpf: 

04589786125, Rg: 2390158-6, Filiação: Noir Aparecido Pereira e Rosimeire 

Aparecida Pereira, data de nascimento: 16/09/1992, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), serv. gerais, Telefone 66 9964-0619. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, para condenar o acusado WESLEY APARECIDO PEREIRA, 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos 16/09/1992, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Noir Aparecido Pereira e Rosimeire Aparecida Pereira, 

residente e domiciliado na Rua onze, n°2762,Bairro Jardim Boa Esperança, 

nesta cidade de Sinop/MT, nas sanções previstas no art. 12, da Lei 
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nº10.826/03 e artigo 244-B.Passo a dosimetria da pena.Analisando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que, no 

tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a se valorar. O réu 

não possui antecedentes criminais, embora possua condenação com 

trânsito em julgado (fl. 58) posteriores à data dos fatos. Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. 

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, 

vislumbra-se a circunstância atenuante de pena da menoridade relativa, 

prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, todavia deixo de reduzir em 

razão de a pena já se encontrar no mínimo legal.Na terceira fase da 

dosagem da pena, vislumbra-se a causa de aumento, referente ao 

concurso formal de crimes, prevista no artigo 70, do Código Penal, motivo 

pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual 

torno definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos 

termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Contudo, 

analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche 

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 

04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, 

sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado. 

Assim, nos termos do artigo 44, §1°, do Código Penal, determino a 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, em local 

a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) 

hora por dia de condenação e outra de limitação de final de semana, em 

local e horário a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do 

artigo 150, da lei n°7210/84.Declaro o perdimento da arma de fogo e das 

munições apreendidas (fl.24) em favor da União, o que faço com base no 

art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências 

do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.Deixo de condenar o acusado no 

pagamento de custas e despesas processuais, eis que beneficiário da 

justiça gratuita. Determino a destruição dos objetos apreendidos e 

encaminhados ao juízo, eis que não mais interessam ao processo, nem 

são passíveis de doção. Já no tocante à quantia em dinheiro apreendida, 

determino a doação ao Conselho da Comunidade. Publique-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, expeça-se a competente guia de 

execução penal, acompanhada das peças necessárias para o 

encaminhamento à Vara de Execuções Penais, bem como ofício aos 

órgãos de registro, na forma de costume, inclusive ao Cartório Distribuidor 

e o Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Mato Grosso.Formado o competente executivo de pena, 

remeta-o ao juízo competente. Após, ao arquivo.Cumpra-se.Sinop/MT, 25 

de janeiro de 2017.Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 15 de março de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202366 Nr: 4806-65.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MARTINS, JÚLIO ALBERTO 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCOS BATISTA 

ALABARCES - OAB:8254-MT, Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688, SILVAN AURI BERTONCELLO - OAB:16.688/O-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO, Cpf: 

65573730134, Rg: 109.6426-6, Filiação: Jose Arruda Pinto e Celina Pereira, 

data de nascimento: 08/03/1978, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

casado(a), aux. escritório - motorista - empresário, Telefone 

9985-26739956-4705. 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 n° 202366Vistos, Ante a não localização do acusado 

JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO, cite-o por edital, nos moldes da 

legislação processual penal vigente, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

CPP.Expeça-se o necessário.Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 08 de março de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 236026 Nr: 9466-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSAIAS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DE FÁTIMA 

PEREIRA - OAB:22.609

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advogada para 

que no prazo legal apresente memoriais escritos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169848 Nr: 4989-07.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS ANDRADE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL MESSIAS ANDRADE DO 

NASCIMENTO, Cpf: 59101970291, Rg: 3713730, Filiação: Maria Francisca 

Pereira de Andrade, brasileiro(a), pedreiro. 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: CITAÇÃO do(a) acusado(a), acima indicado e 

qualificado, para tomar conhecimento da denúncia abaixo em síntese, para 

querendo e no prazo de 10(dez) dias, apresente resposta por escrito da 

acusação que lhe é imputada. 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 255619 Nr: 1218-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogados do 

réu para que no prazo de cinco dias apresentem memoriais finais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287109 Nr: 575-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA RODRIGUES, Filiação: Adilson 

Rodrigues, data de nascimento: 02/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), lavradora. 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Resumo da Inicial: CITAÇÃO do(a) acusado(a), acima indicado e 

qualificado, para tomarconhecimento da denúncia abaixo em síntese, para 

querendo e no prazo de 10(dez) dias, apresenteresposta por escrito da 

acusação que lhe é imputada.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.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 817-03.2004.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO SOBRINHO, JOACYL 

MUCIO DE OLIVEIRA, HARRISSON BENEDITO RIBEIRO, JOÃO DA COSTA 

MEIRA, ROGÉRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4.813, FERNANDO FERONATTO - OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO 

BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT, JULIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:, MARIA ANITA GUERRA MESACASA - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, Ueber R. de Carvalho - 

OAB:4.754

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advogada Maria 

Anita Guerra Mesacasa, defesa do réu João da Costa Meira, para que no 

prazo de cinco dias apresente memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292438 Nr: 3753-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO DOS SANTOS, Cpf: 

015.862.511-04, Rg: 1920009-9, Filiação: Nivaldo dos Santos e Nair 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 07/10/1985, brasileiro(a), natural 

de Vera-MT, convivente, ajud. pedreiro - aux. metalurg, soldador, Telefone 

66-99887063. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado para comparecer a Secretaria da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca, a fim de efetuar o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, no importe de R$ 506,04 

(quinhentos e seis reais e quatro centavos), o qual será atualizado no ato 

do pagamento.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 292438Vistos.Intime-se o 

sentenciado para efetuar o pagamento das custas e das despesas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como as suas advogadas 

constituídas sobre esta decisão (procuração à fl. 54).Transcorrido o 

prazo para o pagamento das custas, certifique-se a sua realização ou não 

pelo sentenciado. Acaso negativo, proceda-se às anotações no Cartório 

Distribuidor, nos termos do artigo 352, da CNGC/MT.Após o cumprimento 

de todas as determinações constantes na deliberação acima e na 

sentença às fls. 83/86, ARQUIVEM-SE os autos.Cumpra-se.Sinop, 05 de 

fevereiro de 2018.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, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319918 Nr: 2995-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FUEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON FUEHR, Filiação: Renilda 

Terezinha Fuehr, data de nascimento: 23/02/1973, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor do deferimento das MEDIDAS PROTETIVAS 

em favor da vítima Mirta Estela Costa, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer delas poderá ser ensejar a decretação de 

sua PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS: 1.Afastamento do requerido do 

lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 

500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer 

meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares 

e/ou testemunhas; e3.Que o requerido não vá à residência da requerente 

e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão: Código Apolo 319918 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Maria de Fátima Alves de Sousa (documento à fl. 

13)Requerido: Gilson Fuehr (qualificado pela autoridade policial à fl. 

03)Vistos.Trata-se de expediente remetido pela autoridade policial com 
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pedido da requerente de deferimento de algumas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.As alegações da 

requerente quanto às ameaças e agressões contra si praticadas pelo 

requerido, consubstanciadas nos Boletins de Ocorrência n. 2018.67773 e 

n. 2018.68190, revelam a presença dos requisitos ao deferimento, 

liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência previstas na 

Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do bom 

direito.Quanto ao periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da 

possibilidade de que tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser 

praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a 

tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, como 

qualquer decisão liminar.Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE algumas 

medidas protetivas, com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, incisos 

II e III (alíneas “a”, “b” e “c”), da Lei 11.340/06, e determino:1.Afastamento 

do requerido do lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas; e3.Que o requerido não vá à residência da 

requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica.Intime-se o requerido, 

sobre as medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de 

que, em caso de descumprimento delas, poderá ser-lhe decretada a 

PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá 

utilizar a força policial para cumprimento do mandado, o que desde já 

autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo 

agir com parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas 

medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais 

delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o 

teor da presente decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime 

de plantão, acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos 

mandados.Sinop, 28 de fevereiro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314638 Nr: 17365-49.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILDO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEILDO RODRIGUES ALVES, Cpf: 

53123719120, Rg: 867468, Filiação: Severina Rodrigues Alves e Gerson 

Albuquerque Alves, data de nascimento: 22/04/1976, brasileiro(a), natural 

de Águas Belas-PE, casado(a), taxista, motorista, Telefone 9613-3636. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor do deferimento das MEDIDAS PROTETIVAS 

em desfavor da vítima Mirta Estela Costa, cientificando-o de que em caso 

de descumprimento de quaisquer delas poderá ser ensejar a decretação 

de sua PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS: :1.Que o requerido não se 

aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e 

não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, 

whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas, exceto ao 

filho menor; e2.Que o requerido não vá à residência da requerente (Rua 

das Ameixeiras, n.1244, Bairro Jardim Celeste) e de seus familiares, a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão: Código Apolo 314638 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Lea Andrea FranciscoRequerido: Geildo Rodrigues 

AlvezVistos.Trata-se de expediente remetido pela autoridade policial com 

pedido da requerente de deferimento de algumas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.Diante das alegações da 

requerente quanto às ameaças contra si praticadas pelo requerido, 

consubstanciadas no Boletim de Ocorrência nº 2017.404833, revelam a 

presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de algumas das 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo 

de tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao periculum in mora, 

mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que tais fatos, ou 

mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a requerente, 

caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, ainda que 

provisória, precária e revogável, como qualquer decisão liminar.Posto isso, 

DEFIRO LIMINARMENTE algumas medidas protetivas, com fundamento no 

artigo 12, III, c/c artigo 22, III (alíneas “a”, “b” e “c”), da Lei 11.340/06, e 

determino:1.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância 

mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por 

quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, exceto ao filho menor; e2.Que o requerido 

não vá à residência da requerente (Rua das Ameixeiras, n.1244, Bairro 

Jardim Celeste) e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica.Registro, por oportuno, que o direito de visitas tem por 

objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade que devem ou deveriam 

prevalecer no seio familiar, garantindo à criança ou ao adolescente seu 

pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo somente um direito 

assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito do próprio filho de com eles 

conviver, reforçando o vínculo paterno e materno. Nessa linha e, tendo em 

vista que as medidas aqui deferidas têm caráter apenas penal, a partícula 

familiares acima grafada, conforme já consignado, não afeta eventual 

direito de visitas ao filho menor (Gean), o qual deve ser harmonizado com 

a não-aproximação da vítima.Indefiro o pedido de afastamento do 

requerido, pois as partes estão separadas e não residem mais na mesma 

casa, conforme se depreende das declarações da própria 

requerente.Intime-se o requerido, sobre as medidas protetivas acima 

deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de descumprimento 

dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o 

senhor oficial de justiça poderá utilizar a força policial para cumprimento 

do mandado, o que desde já autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da 

Lei n. 11.340/06, devendo agir com parcimônia.Intime-se a requerente do 

deferimento destas medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso 

não necessite mais delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o 

Ministério Público sobre o teor da presente decisão.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, acaso ultrapassado o horário 

para distribuição regular dos mandados. De Cuiabá para Sinop/MT, 07 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, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185950 Nr: 7099-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA 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): WILLIAN DA SILVA CARVALHO, Filiação: 

Zenaide Maria da Silva e Odir Dias Carvalho, data de nascimento: 

12/05/1986, brasileiro(a), natural de Porto Estrela-MT, solteiro(a), gesseiro, 

Telefone 48-9129-3363 ou 9101. 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: Inquérito Policial - Código Apolo 185950Indiciado: Willian da 
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Silva CarvalhoVistos etc.Encontrando-se presentes os indícios da autoria 

e da materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para 

todos os efeitos legais, contra Willian da Silva Carvalho, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código 

Penal.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a 

fim de ser convertido em ação penal.Cite-se o acusado para oferecer 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 

396), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, Artigo 

396-A).Diante do Provimento n. 30/2008 – CGJ, determino que o senhor 

Oficial de Justiça indague ao acusado se pretende constituir advogado ou 

que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se 

necessário constar na certidão esta informação.Em não sendo ofertada a 

defesa por advogado constituído, ou havendo a informação acima citada, 

no sentido de que o acusado não tenha condições de constituir um 

advogado, o que deverá ser certificado, nomeio, desde já, o nobre 

Defensor Público, que terá outros dez (10) dias para tal mister. Com a 

certidão, a intimação do nobre Defensor Público deverá ser imediata, sem 

necessidade de nova conclusão dos autos.Na sequência, conclusos para 

analisar a incidência de algum dos incisos do artigo 397 do CPP ou 

designar audiência de instrução e julgamento.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da 

denúncia.Junte-se FAC desta Comarca e cumpra-se a Ordem de Serviço 

nº 01/2013-GAB-2ª VCS.Proceda-se com a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se.Sinop, 28 de agosto de 2013. Débora 

Roberta Pain Caldas 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213844 Nr: 14055-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE DOS SANTOS, Rg: 1891870-0, 

Filiação: Maria das Dores Ferreira e Lourenço dos Santos, data de 

nascimento: 14/01/1991, brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado, acima qualificado para indicar quais 

dos bens apreendidos lhe pertence bem como o veículo, mediante 

comprovação de propriedade. Cientificando-a de que o não 

comparecimento no prazo de 90 (noventa dias), os bens serão doados 

acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216969 Nr: 16277-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO GOMES SILVA, Filiação: Nilton 

Carlos Silva e Belmira Gomes Silva, data de nascimento: 15/12/1974, 

brasileiro(a), natural de Jataí-GO, solteiro(a), pintor. 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: Inquérito Policial - Código Apolo 216969Indiciado: Roberto 

Gomes SilvaVistos etc.Encontrando-se presentes os indícios da autoria e 

da materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para 

todos os efeitos legais, contra Roberto Gomes Silva, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do artigo 155 do Código 

Penal.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a 

fim de ser convertido em ação penal.Cite-se o acusado para oferecer 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 

396), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (CPP, Artigo 

396-A). Diante do Provimento n. 30/2008 – CGJ, determino que o senhor 

Oficial de Justiça indague ao acusado se pretende constituir advogado ou 

que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se 

necessário constar na certidão esta informação.Em não sendo ofertada a 

defesa por advogado constituído, ou havendo a informação acima citada, 

no sentido de que o acusado não tenha condições de constituir um 

advogado, o que deverá ser certificado, nomeio, desde já, o nobre 

Defensor Público, que terá outros dez (10) dias para tal mister. Com a 

certidão, a intimação do nobre Defensor Público deverá ser imediata, sem 

necessidade de nova conclusão dos autos.Na sequência, conclusos para 

analisar a incidência de algum dos incisos do artigo 397 do CPP ou 

designar audiência de instrução e julgamento.Registro que o acusado não 

preenche os requisitos legais para o benefício da suspensão condicional 

do processo, pois responde a uma Execução Penal nesta Comarca 

(Código Apolo n. 118415). Comunique-se ao Instituto de Identificação e à 

Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC 

desta Comarca e cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª 

VCS.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.Sinop, 04 de fevereiro de 2015.Débora Roberta Pain 

Caldas 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251709 Nr: 19198-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HARNISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO HARNISCH, Cpf: 

051.253.951-02, Rg: 24506265, Filiação: Liria Harnisch e Lotario Harnisch, 

data de nascimento: 14/10/1993, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Oeste-SC, solteiro(a), operad. de máquinas, Telefone 66 9211-2984. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado para comparecer a Secretaria da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca, a fim de efetuar o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, no importe de R$ 506,04 

(quinhentos e seis reais e quatro centavos), o qual será atualizado no ato 
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do pagamento.

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, 15 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298574 Nr: 7526-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COSTA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO COSTA COIMBRA, Cpf: 

77165667172, Rg: 868829, Filiação: Ilda Pereira Lima e Otavio Costa 

Coimbra, data de nascimento: 19/09/1972, brasileiro(a), natural de 

Palotina-PR, casado(a), operador de maquinas pesada, Telefone 

99978-8061. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 23 de março de 2017, por volta das 

20:00h, na residência localizada na rua Jesuíta, quadra 14, lote 31, Jardim 

Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, o denunciado João 

Costa Coimbra, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ofendeu a integridade corporal de sua esposa Juciléia Padilha de Oliveira, 

consoante boletim de ocorrência (fl. 03), termo de representação criminal 

e declarações (fls. 04 e 05), exame de corpo de delito e mapa topográfico 

(fla. 10 e 13).

Despacho:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306783 Nr: 12813-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA BANDEIRA, DENIS 

ADRIAN DE OLIVEIRA NEPOMUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA APARECIDA CENEDESE 

- OAB:17823/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375, 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O, LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067

 Certifico e dou fé que o advogado LUIZ PIRES ROCHA fica devidamente 

INTIMADO a apresentar Memoriais Finais, nestes autos, no prazo legal.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE KAROLINA MAGALHÃES DE ARRUDA, para 

que tome ciência de que foi determinado o arquivamento dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 16608-94.2017.811.0002 - 

Código 505342 - Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006794-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. J. G. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

CATIA REGINA JOAQUIM GIOVANETTI OAB - 615.718.901-06 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. I- Em análise à contestação de id. 10935273, mais precisamente 

acerca da preliminar de carência de ação, verifico que esta não merece 

prosperar, uma vez que a insuficiência de provas das alegações é matéria 

de mérito e como tal será apreciada oportunamente. II- No mais, 

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. III- 

Fixo como pontos controvertidos o legítimo interesse da menor ANA 

PAULA JOAQUIM GIOVANETTI MAZETTO, bem como o quantum 

necessário ao seu sustento, aliado à possibilidade do alimentante. IV- 

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). V- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27/03/2018, às 14:40 horas (Horário Oficial de MT), ocasião que 

serão ouvidas as testemunhas porventura indicadas e as que vierem a 

ser arroladas. VI- 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). VII- 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. VIII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

que serão arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, 

INCISO IV). IX- Notifique-se o representante do Ministério Público. X- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006402-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 

1006402-04.2017.8.11.0002 Certifico, em atenção a determinação ID 

11918878, que o Laudo de DNA já se encontra anexado a este processo - 

ID 12170612. Certifico mais, dando seguimento ao trâmite deste processo, 

e tendo em vista a contestação apresentada, prova do exame de DNA 

anexado, impulsiono-o para intimar o Autor à impugnar a contestação, 

querendo, bem como as partes a se manifestarem sobre o Laudo do 

exame de DNA. ATO CONTÍNUO, decorrido o prazo para as partes, com 
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ou sem manifestação, deverá ser intimado o Ministério Público a se 

manifestar e, por fim, encaminhado à conclusão. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001408-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigos 165, §§ 2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 25/04/2018, às 14:30 horas. II- Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 30% dos vencimentos do requerido, devidos a 

partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, descontado 

da folha de pagamento do mesmo e creditado na conta corrente indicada 

nos autos em nome da genitora dos menores (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). 

III- Oficie-se ao empregador do requerido requisitando: a- informações 

acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de 

instruir os autos até a data marcada para a audiência, sob as penas 

previstas no art. 22 da Lei 5478/68; b- que proceda aos devidos 

descontos e depósitos dos alimentos na conta bancária indicada. Conste 

no ofício o número do RG e CPF da representante legal do menor. IV- 

Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, os 

quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. V– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação das crianças. Em laudo circunstanciado. Prazo dez 

(10) dias. VI- Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer, 

acompanhada de advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do 

CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de conciliação. VII- Cientifique-se a parte requerida 

que, se assim lhes aprouver, deverá expressamente informar em petição 

o desinteresse na realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). VIII- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao requerido o 

direito de examinarem seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IX- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º 

do art. 334, do CPC/2015. X- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. XI- Concedo ao requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). XII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 392170 Nr: 6638-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHBDA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B, LINÉIA FATIMA DA SILVA PINHO - 

OAB:15909/O

 Certifico que, tendo em vista que a diligência foi negativa (fls. 67/68) 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406020 Nr: 14554-29.2015.811.0002

 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: ZDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, JDDS, MDA, DCDAADS, JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

OAB:12961/MT

 AÇÃO de RECONHECIMENTO de união estável post mortem

processo n.º 14554-29.2015.811.0002 – cód. 406020

requerente: ZANILDA DE deus

ADVOGADO: dr. ADRIANO DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO: DRa. HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA

 REQUERIDO: JOSÉ AQUINO DA SILVA

 JOSÉ DOMINGOS DA SILVA

 MARIA DE ASSUNÇÃO

 JACIL DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO: DR. JOADIL DE ASSUNÇÃO

Requerido: ESPÓLIO DE ANTONIO AQUINO DA SILVA

Termo de audiência

Aos 27 dias do mês de março de 2018, nesta cidade de Várzea Grande, 

no Fórum, sala de audiências, onde se achava o Exmo. Juiz de Direito Dr. 

José Antônio Bezerra Filho às 15:15 horas, declarou o mesmo, aberta a 

audiência de Conciliação da ação supra mencionada e ordenou ao porteiro 

dos auditórios que apregoasse as partes e suas advogadas. o que 

cumpriu dito porteiro, dando fé de haverem comparecido: a requerente e 

os requeridos ( José Aquilino da Silva, Maria de Assunção e Joadil 

daSilva) acompanhados de sua advogada. Ausente o requerido José 

Domingos da Silva ante a falta de citação. A seguir pelo MM. Dr. Juiz foi 

dito que: Vistos. A audiência restou prejudicada ante a falta de citação do 

requerido José Domingos da Silva. Assim redesigno a audiência de 

conciliação e instrução e julgamento para o dia 29/05/2018 às 14:00 horas 

e determino que seja citado o requerido José Domingos da Silva Defiro a 

juntada do subestabelicimento. Adote sr. Gestor as providencias 

pertinentes. Desta audiência saem intimadas as partes e as testemunhas 

que deverão ser arroladas tempestivamente, que deverão comparecer a 

audiência independente intimação. Cumpra-se. Nada Mais, eu (Cristiane 

Martins), que o digitei.

 Dr. José Antônio Bezerra Filho

Juiz de direito

DRa. HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA

Advogada

 Dra. Polyana santos dos reis

advogada

Requerente:

 Requeridos:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445113 Nr: 9450-22.2016.811.0002

 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: ESÁ, CEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial formulado por 

ELVIRA SÔDA DE AVELA E CARLOS EDUARDO DE AVELA, para 
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DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, por 

conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO, fazendo-o com fundamento no 

artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. 

Homologo ainda para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a vontade 

das partes atinente a guarda, direito de convivência, alimentos, nome de 

solteira e partilha de bens.A requerente cônjuge, voltará a usar o nome de 

solteira – elvira sôda furtado.Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50.Transitada em julgado, expeçam-se mandados 

para Inscrição e Averbação ao Cartório competente (fls.16), e, após 

arquive-se com as cautelas de praxe.Adote a Sr. Gestor as providências 

pertinentes. Neste ato as partes saem devidamente intimidadas e 

cientificadas e renunciam o prazo recursal. Cumpra-se. Nada mais eu 

(Cristiane Martins) que o digitei.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHOJUIZ 

DE DIREITOdr. Claudio cesar mateo Cavalcantepromotor publicodra. 

Fernanda de Paula giacominiadvogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 241389 Nr: 2624-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IO, PAULA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO HENRIQUE PAES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por isabela oliveira, 

representada por sua mãe em face de caio Henrique paes de barros.

Pela petição de fl. 100, verifica-se que o executado efetuou o pagamento 

dos valores descritos no título em que se fundamenta a execução.

Intimada a exequente, esta manteve-se inerte.

O representante do Ministério Publico manifestou-se as fls., 107.

É o relatório.

Decido.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente à fl.100 estes autos devem ser extintos.

Nesse sentido dispõe o artigo 924, inciso II, do CPc, verbis:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Desta feita, julgo extinta a presente execução de sentença.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 352345 Nr: 17570-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 

75), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fl. 76).

Destarte, intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiário da assistência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006971-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

I. S. K. D. D. B. (TESTEMUNHA)

V. P. P. (TESTEMUNHA)

E. C. D. S. F. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006971-05.2017.8.11.0002 Certifico, que estes autos ainda aguardam o 

envio do Proc. 1007310-61.2017.8.11.00002, ou resposta do Juízo da 2ª 

Vara de Família em razão do Ofício solicitando o mencionado processo. 

VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006618-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO)

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO)

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1006618-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

2 de abril de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005206-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. G. D. A. (AUTOR)

R. O. G. D. A. (AUTOR)

C. M. G. D. A. (AUTOR)

P. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

R. D. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

 

1005206-96.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência ID 12348748 Várzea Grande/MT, 2 de abril 

de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 332996 Nr: 1655-33.2014.811.0002

 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: EADCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCILA GRACIANI DE SOUZA - 

OAB:12.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 208521 Nr: 4325-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHTRMPFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

FAUSB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILBERTO ANTONIO KUSS - 

OAB:41507

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado , 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348567 Nr: 14725-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:OABMT15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12.320

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) intimar a parte autora pra que no przo de 10 (dez) dias manifeste sob 

os documentos juntados aos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432266 Nr: 2317-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGPF, BEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte auottra através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra inetgralmente 

a determinação de fls. 43, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 453813 Nr: 13531-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPF, SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

sob o oficio juntado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 419248 Nr: 21632-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12.007

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes através de seu advogado e 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra inetgralmente a 

determinação de fls. 184, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443363 Nr: 8514-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMB, VB, SB, ASB, ECPDC, AB, RB, OLDS, LB, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 intimar a parte autora através de seu advogado e pessoalmente para que 

no prazo de 10 (dez) dias cumpra a determinação de fls. 65, bem como 

manifeste sob oficio juntado nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 220484 Nr: 716-29.2009.811.0002

 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: HSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDG, JCG, JG, RG, DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra 

ntegralmente a solicitaçeos de fls.82 sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 347070 Nr: 13489-33.2014.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA RAMOS PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

FERREIRA, JOSÉ MARIO RAMOS FERREIRA, MARIA FRANCISCA RAMOS 

FERREIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTENOR FERREIRA COELHO, 

ESPÓLIO DE DOMINGAS RAMSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ClAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.155, PATRICIA GASPAR NOBREGA - OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra 

inetgralmente a determinação de fls. 102, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 449957 Nr: 11871-82.2016.811.0002

 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: SHIRLENE APARECIDA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOUGLAS WILSON RAMOS, RFR, 

CINIRA FERREIRA DOS SANTOS, ACMR, DANIELLE DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE OLIVEIRA 

CELESTINO BATISTA - OAB:, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18103, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18103/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte requerida para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sob a avaliação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 449957 Nr: 11871-82.2016.811.0002

 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: SHIRLENE APARECIDA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOUGLAS WILSON RAMOS, RFR, 

CINIRA FERREIRA DOS SANTOS, ACMR, DANIELLE DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE OLIVEIRA 

CELESTINO BATISTA - OAB:, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18103, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18103/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte requerida para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sob a avaliação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 339422 Nr: 7479-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDZADQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a 

solicitação de fls. 131, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 324242 Nr: 20639-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHCP, DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 401562 Nr: 12142-28.2015.811.0002

 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: MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODA, CLDAZ, MCDA, MCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DA SILVA 

ALBINO - OAB:OAB/MT 178970, ROSIRES DA SILVA ALBINO - 

OAB:3298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 401562 Nr: 12142-28.2015.811.0002

 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: MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODA, CLDAZ, MCDA, MCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DA SILVA 

ALBINO - OAB:OAB/MT 178970, ROSIRES DA SILVA ALBINO - 

OAB:3298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 11243 Nr: 686-77.1998.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PeDRMSDO, PMSDO, DMSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IMBERGMAN MAIA LITAIFF - 

OAB:5699, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias,dê 

andamento ao feito requerendo o que de direito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 450431 Nr: 12119-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDFM, LRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:, UNIVAG - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 256476 Nr: 14630-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDCC, SANDRA IZABEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NEIDE MORAES 

COSTA - OAB:15643

 VISTOS etc.

 Diante do contido às fls. 84, e, em consonância com o parecer do 

Ministério Público de fls. 86, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo 

de execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 17).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70478 Nr: 4810-93.2004.811.0002

 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: LFDC, EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

UNIVAG - OAB:5340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

CERQUEIRA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

4810-93.2004.811.0002, Protocolo 70478, 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): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252393 Nr: 14618-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDEMIR DOS SANTOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA DE 

MAGALHAES, ESPÓLIO DE JOÃO MINERVINO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selia Borges de Morais - 

OAB:10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente 

a determiação do desapcho, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 319806 Nr: 16177-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/MT, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias dê o devido 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431668 Nr: 1931-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDC, RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulianne Crepaldi silva - 

OAB:17.257

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias dê o devido 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 446650 Nr: 10249-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDAA, EDAA, JDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZOROASTRO RIBEIRO 

CASTRO FILHO - OAB:15214

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias dê o devido 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409765 Nr: 16502-06.2015.811.0002

 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: JGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 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: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente 

a determiação do desapcho, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 279198 Nr: 22950-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPC, VANILDA DA CONCEIÇÃO COLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA REGINA MELIM SAIVA 

- OAB:12154

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 6907-95.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOARES GOSTTS FRITS, JANE 

ELOISA SOARES DA SILVA, JONY SOARES DA SILVA, ADSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - OAB:22705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 41173 Nr: 8905-74.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY REGINA DUARTE-REP.P/SUA MÃE CÉLIA 

REGINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MANOEL DE SOUZA 

GARCIA - OAB:10.136, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:6674

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313666 Nr: 9859-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, MSDS, VIVIANE SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDILEI SERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 209230 Nr: 5031-37.2008.811.0002

 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: VANESSA OLIVEIRA RAMOS, CLEONEIDE DE OLIVEIRA 

RAMOS, EDINEI DE OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: VALDENISO RAMOS DA SILVA, 

SHIRLEY FURTADO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841/MT, Maria José de Andrade Geraldes - OAB:2671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 76788 Nr: 8984-48.2004.811.0002

 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: SONIA MARIA CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LÁZARO FRANCISCO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 7991-05.2004.811.0002

 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: MAXIMILIA CARMEM DE JESUS, JEFFERSON DE JESUS 

TRAZZI, JOSIANE MIRIANE TRAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUS ANTONIO TRAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

comapreca a esta secretaria com a finalidade de retirar as cópias que 

compoem a a carta de adjudicação, bem como pagar o selo de 

autenticação das referidas copias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451411 Nr: 12501-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17.034, MARIA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17.534, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16216, Rafaella Lory da Silva e Silva - OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295035 Nr: 15227-27.2012.811.0002

 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: MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO RODRIGO 

EZEQUIEL, para devolução dos autos nº 15227-27.2012.811.0002, 

Protocolo 295035, 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): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 100529 Nr: 9780-68.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA VIANA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DONATO CERIACO LEMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:10.541, Andrea Nepomuceno Cabral - 

OAB:OAB/MT 9.777, BENEDITO ALVES FERRAZ - OAB:5632, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983, LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, SUZANA 

PEREIRA LEITE DE MORAES - OAB:12156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: VISTOS etc.

À Inventariante, por Advogada, para carrear aos autos as certidões 

negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Nacional, Estadual e 

Municipal, devidamente atualizadas, bem ainda a GIA-ITCMD.

Após, diga a Fazenda Pública.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 202173 Nr: 12823-76.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: guilherme puerari marques - 

OAB:23380-O, JOSE THIMÓTEO DE LIMA - OAB:7.199, RICARDO 

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - OAB:23047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação Modificação de Curatela.

Sentença às fls. 136/137.

Petitório da parte autora (fls. 142/144), explanando que a curatelada 

sempre residiu em sua companhia, sendo esta responsável e disposta a 

exercer a curatela da irmã. Requereu a substituição de curatela em seu 

favor.

Designo audiência para oitiva das requerentes para data de 24 de Abril de 

2018, às 16 horas.

Expeça-se o necessário à realização do ato, intimando-se todos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Abril de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008141-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1008141-12.2017.8.11.0002 AUTOR: SIMONY GABRIELLE BRANDAO DA 

SILVA RÉU: ARTHUR RODRIGUES SANTANA Vistos etc. Versam os autos 

sobre Ação de Guarda, Fixação de Pensão Alimentícia c/c pedido Tutela 

de Urgência que SIMONY GABRIELLE BRANDÃO DA SILVA, move em 

face de ARTHUR RODRIGUES SANTANA, ambos qualificados nos autos. 

Em apertada síntese, aduz a autora que o requerido é pai de RAFAEL 

SILVA SANTANA, fruto do relacionamento havido entre os genitores. 

Relata que após a separação do casal vem exercendo a guarda de fato 

do infante, bem como o requerido paga a título de pensão alimentícia o 

valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), valor este, que de acordo 

com a genitora, não tem sido suficiente para custear as despesas da 

criança, razão pela qual busca o Poder Judiciário. Requer a guarda 

definitiva do infante e, em caráter de tutela de urgência, a fixação de 

alimentos provisórios no importe equivalente a 1 (um) salário mínimo, e no 

mérito, seja julgado procedente os pedidos iniciais. Com a inicial acostou 

alguns documentos. É o relato. Decido. Recebo o feito nos termos da Lei 

13.058/14, e em razão da cumulação de pedido, o feito tramitará pelo rito 

comum (art. 327 do CPC/2015). Processe-se em segredo de justiça, com 

escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, insta salientar que os alimentos são fixados em função das 

circunstâncias do caso in concreto, o que significa dizer que são 

consideradas as possibilidades do alimentante e a necessidade do 

alimentado. O documento anexado no id. n. 10457799, demonstra o vínculo 

de parentesco existente entre o demandado e a parte autora, visto que 

são pai e filho. Em decorrência da referida paternidade, e tendo em vista 

os elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos 

comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, 

com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, no valor equivalente a 70% 

(setenta por cento) do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, a serem depositados em conta a ser aberta em 

uma Agência do Banco do Brasil S.A., de preferência nas proximidades da 

residência da autora, em cumprimento ao Ofício Circular nº 

456/2016-CSC-CGJ. Ademais, havendo a indicação do empregador do 

requerido, OFICIE para desconto em folha de pagamento, bem como, 

requisitem-se da empresa empregadora, informações circunstanciadas 

sobre toda e qualquer remuneração por ele percebida, no período dos 

últimos (06) seis meses, sob pena de desobediência, nos termos do art. 

330 do Código Penal c/c art. 22 da Lei 5.478/68. Em relação ao pleito de 

guarda unilateral, verifico que não há demonstração de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (Artigo 300 do Código de Processo Civil), 

precipuamente em razão de que a guarda de fato já esta sendo exercida 

pela genitora, razão pela qual postergo sua apreciação para após a 

realização do ato conciliatório. Ademais, em face ao que determina a Lei 

13.058/14, proceda-se à realização de estudo preliminar do caso, no 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo a equipe interprofissional do Juízo, 

verificar os fatos, e ainda, colher informações acerca dos cuidados da 

criança, condições do requerente e da requerida, além da investigação 

junto à vizinhança e locais de trabalho. Considerando-se o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, determino que a secretaria deste Juízo designe 

audiência de Conciliação em conformidade com a pauta deste Juízo, 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. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Decorrido o prazo, com ou 

sem contestação, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso. Intime-se e cite-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008227-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1008227-80.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 02/11/2017 (Id10554703), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 16/05/2018, às 15:00horas. Várzea Grande/MT, 02 de abril de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306033 Nr: 1774-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONMF, CMNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINA DE FREITAS 

RIBEIRO - OAB:DEFENSORPÚBLICO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIAN FARIA DA 

SILVA TAQUES, para devolução dos autos nº 1774-28.2013.811.0002, 

Protocolo 306033, 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): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 53514 Nr: 7530-04.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N-RWMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 3.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: miguel juarez romeiro zaim 

- OAB:4656

 Certifico, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, que 

impulsiono estes autos à parte exequente para, considerando Certidão de 

Decurso de Prazo de fl.60, manifestar o que entender de direito no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 439356 Nr: 6451-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:9237, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454, Marcus Vinicius da Silva - Estagiária - 

OAB:19132/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo Decisão de 8/3/2018 e autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, no prazo 

de 5(cinco) dias, manifestar quanto a Diligência de fl.100. Oportunamente, 

em resposta a petição de fl.101 e para esclarecimento da parte autora, 

certifico que o Mandado de Citação foi devidamente expedido no dia 

8/1/2018 (andamento "Documento Expedido") com cópia encartada em 

fl.93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 411865 Nr: 17695-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:7329B, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c GUARDA E 

ALIMENTOS ajuizada por DENISE SOARES GOMES SILVA, em desfavor de 

ROGÉRIO SOARES GOMES SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.(...) Isto posto, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da 

Constituição Federal e art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial; por conseguinte DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal DENISE SOARES GOMES SILVA e ROGÉRIO SOARES 

GOMES SILVA. Fixo os alimentos definitivos em 12,69% (doze vírgula 

sessenta e nove por cento) do salário mínimo. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Cartório do Registro Civil 

competente, consignando que a requerente voltara a utilizar o nome de 

solteira, qual seja DENISE SOARES. Isento de custas e de honorários, em 

razão da gratuidade já deferida. Ciência ao MP. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cumprida as determinações supracitadas, remeta-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002432-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS REGINA CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002432-59.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda com genitor ou responsável no 

exterior]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAIS REGINA 

CAMPOS REIS Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDINEI GOMES DA SILVA Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Guarda c/c pedido de Liminar de Guarda 

Provisória movida por TAIS REGINA CAMPOS REIS, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de CLAUDINEI GOMES DA SILVA, 

pleiteando a guarda de PEDRO HENRIQUE CAMPOS DE ALMEIDA, 

consoante os termos exarados na exordial. Em suma, a requerente 

informa que é tia materna da criança PEDRO HENRIQUE CAMPOS DE 

ALMEIDA, o qual está sob seus cuidados tendo em vista o falecimento da 

sua genitora, bem como em razão de que seu genitor está foragido em 

razão de ter tentado contra a vida de sua atual convivente. Assevera 

ainda que o Conselho Tutelar da cidade de Diamantino/MT, após algumas 

denúncias anônimas, constatou que a criança estava sendo vítima de 

trabalho infantil, sendo o responsável pelas atividades doméstica do lar, 

bem como o cuidado de outras crianças menores. Constatou-se ainda, 

que após a fuga do genitor do infante, sua avó paterna não dispunha de 

condições físicas para cuidar de outra criança, pois já se encontra com 

idade avançada e com inúmeros problemas de saúde, além de já cuidar de 

outros netos. Por fim, restou consignado que a criança recebe uma 

pensão pela morte de sua genitora do INSS, cujo valor é usufruído 

somente pelo genitor do infante, de modo que com a concessão da guarda 

em favor da requerente, esta poderá lhe proporcionar uma melhor 

qualidade de vida. Requer a guarda provisória do menor, para que possa 

representá-la legalmente, bem como receber os valores junto ao INSS para 

suprir-lhe as necessidades básicas. Com a inicial vieram alguns 

documentos. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Analisando os autos, verifico que em verdade trata-se de Ação de Tutela 

de criança c/c pedido de tutela provisória que a autora pretende em favor 

de seu sobrinho, tendo em vista o falecimento da sua genitora, conforme 

documento de id n. 12471874, bem como os demais fatos narrados na 

exordial. Destaco que os informativos da inicial dão conta de que o genitor 

da criança encontra-se foragido. Recebo a inicial como Ação de Tutela de 

Incapaz c/c pedido de Tutela Provisória. Como ensina o ilustre professor 

Sílvio Rodrigues: “a tutela é um instituto de nítido caráter assistencial e que 

visa substituir em face das pessoas cujos pais faleceram ou foram 

suspensos ou destituídos do poder paternal”, ou “é o conjunto de poderes 

e encargos conferidos pela Lei a terceiros, para que zele pela pessoa de 

um menor que se encontra fora do pátrio poder, e lhe administre os bens” 

(Silvio Rodrigues, Direito Civil, direito de Família, v.6, p. 378). Considerando 

os fatos narrados no pedido inicial, bem como do documento acostado no 

id. n. 12471872, concedo a tutela provisória de PEDRO HENRIQUE 

CAMPOS DE ALMEIDA para a requerente, TAIS REGINA CAMPOS REIS. 

Expeça-se o competente termo de tutela provisória em favor de TAIS 

REGINA CAMPOS REIS, com as advertências legais. Determino que seja 

procedida à realização de estudo preliminar do caso, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo a equipe interprofissional do Juízo, verificar os fatos 

narrados na inicial, e ainda, colher informações acerca dos cuidados da 
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criança, condições da requerente e se possível do requerido, além da 

investigação junto à vizinhança e locais de trabalho e demais providência 

que se fizerem necessárias. Com a juntada do laudo psicossocial, dê-se 

vista ao representante do Ministério Público e, em seguida, concluso. 

Cite-se o demandado, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 

695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Após apresentação de 

defesa, e com aporte aos autos do laudo psicossocial, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público e, em seguida, concluso para 

viabilidade de julgamento, sem prejuízo de demais providências que se 

fizerem necessárias. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002617-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1002617-34.2017.8.11.0002, : Espécie: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO 

JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87)/[Dissolução]. REQUERENTE: ROSELY 

APARECIDA MARTINS CORREA, JOAO CARLOS DE ANDRADE Vistos etc. 

ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA e JOÃO CARLOS DE ANDRADE 

ajuizaram a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

em DIVÓRCIO, consoante os fatos narrados na peça inicial. Os direito 

relacionadas a partilha dos bens, alimentos e guarda da infante também 

foram devidamente estabelecida entre os autores. Os requerentes 

pugnaram pela dispensa do ato conciliatório, bem como pela conversão da 

separação em divórcio, e ainda, pela gratuidade de justiça. Acostaram 

documentos. A inicial foi recebida no id. n. 8312054, oportunidade em que 

foi dado vista dos autos ao Ministério Público, que em seu parecer 

anexado ao id. n. 9266641, manifestou pela intimação das partes para que 

juntassem aos autos documentos comprovando a propriedade do bem a 

ser partilhado. Em petição anexa ao id. n. 9549496, as partes acostaram 

um contrato de compra e venda do imóvel objeto da partilha. Em nova 

manifestação (id. n. 12272508), o Parquet opinou pela homologação do 

acordo entabulado entre as partes, convertendo a separação judicial em 

divórcio. É o relatório. Fundamento e decido. O art. 355, I, do Código de 

processo Civil, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência. O processo está em ordem e maduro, não havendo 

necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Considerando satisfeitas as exigências 

legais, conforme certidão de casamento, com averbação da separação 

judicial (id n. 6073020) e, tendo em vista a formulação de acordo quanto a 

partilha dos bens, guarda da filha e dos alimentos, CONVERTO em 

DIVÓRCIO a separação juducial de ROSELY APARECIDA MARTINS 

CORREA e JOÃO CARLOS DE ANDRADE, com fundamento no art. 226, 

§6º, da Constituição Federal c/c art. 35 da Lei n. 6.515/77 e art. 1.580, §1º, 

do Código Civil e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termo do art. 487, I, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação ao Cartório competente e demais documentos que se fizerem 

necessário. Sem custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça 

que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpridas as determinações supramencionadas, certifique-se 

e remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008295-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento Certifico que a 

contestação, bem como, a impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Impulsiono, ainda para intimar as partes para manifestarem sobre as 

provas a produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008295-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento Certifico que a 

contestação, bem como, a impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Impulsiono, ainda para intimar as partes para manifestarem sobre as 

provas a produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001114-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANGELO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o seu não 

comparecimento a pericia designada

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303938 Nr: 24894-37.2012.811.0002

 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: WANUZA AMARAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO 

ARAÚJO - OAB:MT 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685, RUTE PEREIRA - OAB:13191

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 27.03.2018

Horário: 17:00h

Processo n.º 24894-37/2012 (Cód. 303938) – Ação Revisional

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Wanuza Amaral dos Santos

Advogado: Francisco de Assis Ramalho Araújo

Parte ré: Univag Iemat - Instituição Educacional Matogrossense

Advogada: Izabel Ferreira de Souza Barbosa
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Aberta a audiência, registro a presença do preposto da ré, Sr. Nelson 

Pereira Viração. Ausente a autora e seu advogado.

Requer a advogada da ré a juntada de carta de preposição, bem como, 

planilha atualizada do débito.

Pela MMª Juíza foi dito:

Juntem-se os documentos da ré.

Em virtude de que a parte ré, mediante sua advogada, impugna novamente 

o laudo pericial contábil e junta documentos, dê-se vista ao Sr. Perito para 

prestar esclarecimentos e retificar o laudo mediante apresentação de 

novos documentos que junta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se novas vistas às partes para falar do laudo e, concordando, 

remeta-se para memoriais.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339131 Nr: 7244-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - EDINA 

RIBEIRO DE ARAÚJO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO ROBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Arruda Barbosa 

- OAB:9.451-OAB-MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Processo nº 7244-06/2014. (Cód. 339131)

Vistos...

A fim de não causar prejuízos à parte, e levando em consideração a 

certidão de fls. 307, hei por bem em devolver o prazo recursal ao 

embargante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371193 Nr: 20323-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENA AUTOMOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Acordam as partes que o réu pagará à autora o montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), parcelado em 04 (quatro) vezes, sendo que a primeira 

parcela será cumprida em 10 (dez) dias, especificamente, 06.04.2018, e 

as demais subsequentes na mesma data, sendo, então, 06/05, 06/06 e 

06/07.Os valores respectivos serão depositados na conta do patrono da 

autora, especificamente, a agência n.° 2764-2, C/C 69055-4, do Banco do 

Brasil, CNPJ 26.277.333/0001-56, de titularidade de Marcelo Alves de 

Souza Sociedade Individual de Advocacia.Em caso de descumprimento 

contratual, convencionam as partes o montante de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor acordado.Relativamente aos honorários, em se tratando de 

acordo, cada parte arcará com o dos seus respectivos patronos.Assim, 

estando ambas as partes de livre e espontânea vontade avençadas ao 

acima convencionado, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200 do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, DOU COMO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.Desistem 

as partes do prazo recursal, o que homologo.Aguarde-se o prazo para 

cumprimento do acordo, devendo as partes informar o cumprimento ou a 

decorrência do prazo. Após, arquivem-se.Sentença publicada em 

audiência, dela intimadas as partes.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308711 Nr: 4675-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYHARA KAROLINE QUEIROZ MAURI, FRANCISCO 

GUILHERME MAURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT, UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUZA - 

OAB:7397 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

NCPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do NCPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Retifique-se a capa dos autos e registros do Sistema Apolo 

para fazer constar tão somente a Instituição Educacional Matogrossense - 

IEMAT no polo passivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373007 Nr: 21573-23.2014.811.0002

 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 ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTO E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPES/A, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, 

GOLD FARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora para: 

a) CONDENAR, de forma solidária, as requeridas a restituirem a quantia 

despendida a título de Comissão de Corretagem - R$2.184,40 (fls. 204), 

acrescida com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso; b) Ressarcir o valor pago a título de juros de obra, na 

forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com 

os índices de INPC desde o seu desembolso, o que deverá ser 

comprovado por ocasião da liquidação de sentença; c) Restituir o aluguel 

pago no mês de março de 2014, no montante de R$980,00 (novecentos e 

oitenta reais), acrescido com correção monetária pelo INPC e juros de 1% 

ao mês a partir do desembolso; d) Por fim, CONDENO as demandadas a 

indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 

362 do STJ).Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos 

trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC. A parte autora vencida na menor parte fica responsável pelo 

pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) e a parte ré pelo 

pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e honorários 

sucumbenciais, ora arbitrados, observada a gratuidade concedida ao 

autor (fls. 107)Publique-se e intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 
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em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440096 Nr: 6846-88.2016.811.0002

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDECIR MARTINS IBANHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, Maria José Leão - OAB:5031

 Intimação a parte requerente para impugnar os embargos monitorios de fls 

134/265. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 72341 Nr: 5930-74.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME APARECIDO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT, 

SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 Vistos, etc.

Verifica-se que o exequente propôs Incidente de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica (código 500265), o qual suspende o presente feito, 

nos termos do 134, 3º, do CPC.

Sendo assim, aguarde-se o julgamento daquele feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 500265 Nr: 13882-50.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME APARECIDO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMRPESA DE TRANSPORTE CIDADA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, nos 

termos do artigo 134, §3º, do CPC, proposta por Cosme Aparecido Alves 

Lima em desfavor de Empresa de Transporte Cidade Cuiabá Ltda.

 Denota-se que, o autor não pretende apenas a desconsideração da 

personalidade jurídica da requerida, ora executada na ação em apenso 

(código 72341), mas também o reconhecimento de grupo econômico 

mantido entre esta e outras empresas.

 Contudo, o reconhecimento de grupo econômico deve ser anterior a 

desconsideração de personalidade jurídica das empresas que 

supostamente o compõem, bem assim tão somente seria possível a 

desconsideração da personalidade jurídica de todo o grupo econômico 

após submissão de todas empresas à ação de execução e exauridas as 

tentativas de recebimento do débito, como é o caso da executada 

Empresa de Transporte Cidade Cuiabá Ltda.

 Sendo assim, no presente caso é cabível à parte autora pleitear apenas a 

desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada na 

ação principal.

No que tange ao pedido de reconhecimento de grupo econômico deve ser 

pleiteado nos autos principais, desde que comprove documentalmente 

suas alegações. Registro que já foi apreciado pedido de reconhecimento 

de Grupo Econômico nos autos principais, o qual foi indeferido (fl. 235 do 

processo de código n. 72341), bem assim foi mantido pelo e. TJMT em 

sede do Agravo de Instrumento n. 100272/2012 (fls. 271/275 – processo 

de código n. 72341).

No mais, deverá o autor adequar a inicial do presente incidente fazendo 

constar no polo passivo tão somente a empresa executada, qualificando 

adequadamente tão somente os sócios da Empresa de Transporte Cidade 

Cuiabá Ltda., sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC). Prazo 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316353 Nr: 12712-82.2013.811.0002

 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: VIVIANE CALEGARI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e extingo a ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:A)DECLARAR rescindida a compra e venda formalizada entre as 

partes em relação ao imóvel situado na Rua Henrique de Paula, nº 66, 

sobrado D, Centro, Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula n. 

61.525 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT (fls. 

22/27);B)DETERMINAR a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, sob 

pena de cumprimento coercitivo; C)CONDENAR a parte requerida a pagar 

à autora 0,5% do valor do imóvel indicado no contrato (R$ 200.000,00) 

para cada mês que se manteve inadimplente no imóvel até a efetiva 

desocupação do bem, autorizando desde já a compensação do valor 

efetivamente pago (R$30.000,00). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440181 Nr: 6883-18.2016.811.0002

 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: ECO 2000 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLAGEM 

DE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de indenização em que ECO 2000 – 

Indústria e Comércio de Reciclagem de Plásticos Ltda promove contra a 

CLARO S/A, e, em consequência, condeno a Ré ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais, com 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), 

confirmando a liminar concedida, bem como declarar a inexistência do 

débito com relação ao contrato de nº 00000009166655731.Por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Sucumbentes reciprocamente, nos termos do 

artigo 86 do CPC, deverão as despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios ser distribuídas entre as partes na proporção de 50% para 

cada, fixando-se os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 318132 Nr: 14505-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15080 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 43. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 15 dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 238140 Nr: 17873-15.2009.811.0002

 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: AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Arthur da Rocha Capilé - 

OAB:6187MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente.Sem 

condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se 

requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348425 Nr: 14599-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARENHAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN LEMES PINTO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da gratuidade da 

justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334479 Nr: 3018-55.2014.811.0002

 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: FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Francisco Alves de Medeiros, em desfavor de 

Banco Itauleasing S.A, todos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (197), pugnando por 

sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Às fls. 198/200, a parte requerida, manifestou-se informando o pagamento 

da dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Honorários advocatícios nos termos pactuados.

 Com o trânsito em julgado, desapense -se este do apenso- Id. 401227, 

certificando-se, após arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

legais.

P.I. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278774 Nr: 22425-52.2011.811.0002

 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: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA, MARGARIDA ELVIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUZA VENTILADORES LTDA, IOLENE 

TEIXEIRA DE SOUZA, MANOEL FERNANDES MACONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Aparecida Munhol de 

Oliveira - OAB:10131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL FERNANDES MACONSINI, Cpf: 

01144189349, 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 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: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA E MARGARIDA 

ELVIRA DA COSTA MOVEM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DE 

MARUZA VENTILADORES LTDA., IOLENE TEIXEIRA DE SOUZA E MANOEL 

FERNANDES MACONSINI.

Despacho/Decisão: Vistos.Consta às fls. 75/76 petição em que a 

requerente requer a citação por edital dos requerido Manoel Fernandes 

Maconsini e Iolene Teixeira de Souza, haja vista que não se obteve êxito 

na localização destes para a citação.Pois bem. O pedido de citação 

editalicia, tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 256 do NCPC e, 

nos termos do §3ª, para que o réu seja considerado em local ignorado ou 

incerto é necessário que as tentativas de sua localização sejam 

infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos.De tal modo, procedi com a consulta dos dados dos 

requeridos no site da Receita Federal, e segundo se extrai do 

Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral a seguir juntados os 

endereços localizados são os mesmos em que em outra oportunidade não 

se obteve êxito na localização, conforme AR’s de fls. 61/62 e 

68/69.Destarte, defiro o pedido, com fulcro no artigo 256, I, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital do requerido 

Manoel Fernandes Maconsini, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 

com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de 

defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a designação de 

curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte 
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requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.De outro norte, tendo em vista que a correspondência 

encaminhada no endereço da requerida Iolene Teixeira de Souza retornou 

com o motivo ‘falecido’, determino que Oficie-se ao INSS solicitando que 

informe se foi comunicado o seu óbito, caso positivo deverá encaminhar 

cópia da certidão de óbito ou informar em qual cartório este foi 

registrado.Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de 

processo incluso na META 2. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 02 de abril de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 262875 Nr: 1977-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN 

LTDA-COLÉGIO MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE PIRES PESSOA SIMONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT, RONIMÁRCIO NAVES ADVOGAOS - OAB:143 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 213446 Nr: 8881-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO PAULO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RIVANE FREITAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 negativo

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303786 Nr: 24744-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDNE SOARES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Aydne Soares 

Chagas em desfavor de Fácil Consultoria Imobiliária e outros, pelos fatos e 

fundamentos exposto às fls. 250/254.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida (fls. 249), contudo, havia saldo remanescente 

a ser pago (petição e cálculo de fls. 250/254).

Instado ao pagamento, a parte executada impugnou o cumprimento da 

sentença, alegando excesso na execução (fls. 259/260).

Manifestação do credor às fls. 269/271.

Rejeitada a impugnação (decisão de fls. 274), este juízo determinou que o 

credor trouxesse cálculo de acordo com a fundamentação do decisium, o 

qual se encontra acostado às fls. 276/280.

O remanescente fora depositado às fls. 281/284, e a parte exequente 

concordado com os valores (fls. 287).

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela executada, conforme posto na sentença.

Libere o valor em favor da parte autora, intimando o autor pessoalmente, 

nos termos do art. 450, § 3ª da CNGC.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268083 Nr: 15575-79.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205971 Nr: 1973-26.2008.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO PINTO ORTEGA, Cpf: 

98192892115, 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 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S-A 

CEMAT MOVE AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE JOÃO PAULO PINTO 

ORTEGA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2008, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação do requerido. Pois bem. Considerando que as 

tentativas de citação do requerido, restaram-se infrutíferas (fls. 37, 

49,68), mesmo após consulta realizada pelo Sistema INFOSEG (fls. 58), 

entendo que houve a comprovação do exaurimento das possibilidades do 

autor em localizar o endereço da respectiva ré. De tal modo, não se 

obtendo êxito na localização da requerida nos endereços informados e 

constante nos cadastros da receita, é possível a citação por edital nos 

termos do com artigo 257 do Código de Processo Civil.Neste 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 
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FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu 

o requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)Deste modo, DEFIRO o pedido de citação por edital, 

com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a 

citação por edital da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 

com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, 

do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 02 de abril de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401275 Nr: 11995-02.2015.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENE DE MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: victor josé petraroli neto - 

OAB:31464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353618 Nr: 18442-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZ PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:15916 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, Bruna Battistella - OAB:OAB/MT16.839, MARCUS 

VINICIUS GLERIAN - OAB:12112/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO 

DA PERICIA CONFORME DADOS DE FLS 95 .NADA MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373996 Nr: 22297-27.2014.811.0002

 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: EDITORA POSITIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):  GISLAINE DE CAMILLO 

TINOCO-EDUCANDÁRIO JOSÉ DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILA ANALU DA SILVA 

PREVIATO - OAB:18475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 88/103 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, intimação a parte 

requerente para apresentar as contrarrazões no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 117113 Nr: 9869-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

FLEXA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO HENRIQUE P CARDOSO - 

OAB:7659, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 274, parágrafo único e 485, inciso III, ambos do CPC 

e determino o arquivamento dos autos.Eventuais custas remanescentes 

deverão ser anotadas no cartório distribuidor em nome do 

exequente.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 14685 Nr: 2825-65.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

FLEXA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8427, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos.

Consta às fls. 438/442 petição em que a parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

 Assim, intime-se o credor para que promova requerimento específico 

instaurando incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive indicando o nome e qualificação dos sócios da empresa 

executada, de acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do CPC. Prazo: 10 dias.

 Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 529 Nr: 244-48.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA DE LIMA, MARIA DOLORES 

MARTINEZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON KNEIP DUQUE - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

- OAB:OAB/MT 6566, HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588, Helio 

Carlos Viana Pinto - OAB:oab-mt 6588, SILVANA MORAES VALENTE 

- OAB:7139/OAB

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 274, parágrafo único e 485, inciso III, ambos do CPC 

e determino o arquivamento dos autos.Eventuais custas remanescentes 

deverão ser anotadas no cartório distribuidor em nome do 

exequente.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416419 Nr: 20161-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: VILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (fls. 22).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P. I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406687 Nr: 14956-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACROS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o prazo de contestação, dando integral cumprimento ao último 

parágrafo da decisão de fls. 51.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a decisão de fls. 67 não ter sido publicada, não tendo a 

parte autora tomado conhecimento da audiência designada, a parte 

requerida novamente não fora encontrada para intimação, consoante 

certidão de fls. 69, o que, por certo, restaria prejudicado o ato.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395929 Nr: 9120-59.2015.811.0002

 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: IOLANDO ROSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR MOVEIS LTDA., SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segundo informação posta na petição de fls. 29, acredita o autor que 

somente a parte requerida Melhor Móveis Ltda não foi localizada para o 

ato citatório.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que também não houve 

citação da parte requerida SERASA S/A, conforme demonstrado do AR 

devolvido de fls. 18.

Já com relação ao pedido de citação por edital, o Código de Processo Civil 

é claro ao dispor que, somente após ser tentada a localização pessoal do 

réu por todas as formas, e estas resultarem infrutíferas, poderá ser 

procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que o requerente não demonstrou ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar ambas as requeridas, 

uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos 

oficiais (TRE, Receita Federal, etc.).

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra 

neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 36 e, no impulso do processo, antes 

mesmo de determinar a expedição de novo mandado de citação à 

requerida Melhor Moveis Ltda no mesmo endereço, conforme postulado, 

determino nova vista à parte autora para manifestação nos autos, para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007433-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUSTODIO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007433-59.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 10144014 – Pág.1-3, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 05/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos. Dê-se regular prosseguimento ao 

feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002080-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARCELO GOMES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002080-04.2018.8.11.0002, : Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 

(74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. REQUERENTE: MARCELO GOMES DA 

CONCEICAO, JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO Vistos. Inicialmente 

insta consignar que, embora a inicial tenha sido endereçada à Vara 

Especializada de Família e Sucessões este juízo tem competência para 

processar e julgar os processos referente à Alvará Judicial, motivo pelo 

qual deixo de declinar da competência em favor daquele juízo. No mais, 

verifico que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os requisitos 

elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou seu endereço 

eletrônico. Outrossim, nota-se que na certidão de óbito consta que a 

falecida deixou bens a inventariar (id. 12311319 - Pág. 1), o que inviabiliza 

o pedido autônomo de expedição de alvará judicial, impondo-se a abertura 

de inventário. Corroborando com a situação exposta nos autos, os 
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seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL 

PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE RESCISÃO DE TRABALHO, 

PIS/PASEP E FGTS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – EXISTÊNCIA DE 

OUTROS BENS - NECESSIDADE DE INVENTÁRIO - RECURSO 

DESPROVIDO. O pedido de expedição de alvará judicial para levantamento 

de saldo de rescisão de trabalho, PIS/PASEP e FGTS de titular falecido é 

cabível quando inexistirem bens e restar comprovada e declarada 

judicialmente a alegada união estável. A existência de bens do de cujus 

impõe a abertura de inventário, ocasião em que o pedido de alvará para 

levantamento de valores poderá ser apreciado.” (Ap 90123/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014) 

(destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADO EM CONTA 

POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 500 OBTN’S - INEXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR - DESNECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E 

ARROLAMENTO. O pedido autônomo de expedição de alvará judicial 

somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhado. 

Comprovada o equivoco da declaração de óbito no que se refere à 

existência de bens e verificando que o patrimônio deixado pelo extinto se 

limita ao numerário depositado em conta poupança e objeto do pedido de 

alvará, dá-se provimento ao recurso de apelação para deferir a expedição 

de alvará para levantamento de valores depositados em conta poupança.” 

(Ap 23750/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 

29/04/2015) (negritei) Assim, em homenagem ao disposto no art. 10, do 

CPC, intime-se a parte autora, na pessoa do seu procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito 

sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita - carência 

da ação por ausência de interesse de agir. Ou, caso prefira, deverá, em 

igual prazo, comprovar a inexistência de bens a inventariar, (art. 317 c/c 

art. 329, ambos do CPC), caso em que deverá observar o disposto no art. 

219, II, do CPC, informando o endereço eletrônico dos autores, caso 

possuam. Sem prejuízo, desde já concedo os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 2 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002029-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (AUTOR)

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO IVIS OLIVEIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002029-90.2018.8.11.0002, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, MINISTÉRIO PÚBLICO, Intimação / Notificação]. AUTOR: 

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO, CARLOS ROBERTO VENDRAMIN RÉU: 

MARIANO IVIS OLIVEIRA ALVES Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a petição inicial não indica todos os requisitos necessários, conforme 

dispõe o art. 319 do CPC, haja vista que não foi informado o endereço 

eletrônico das partes. Ademais, os autores pugnam pelo benefício da 

justiça gratuita, todavia são qualificados como do comércio e empresário, 

elemento que, a meu ver, evidencia a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Ainda, a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinada pelos 

demandantes, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Desse modo, deverá a 

parte autora demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, por meio de documentos idôneos. 

Demais disso, quando a ação versar sobre direitos reais imobiliários, 

quando a parte declara-se casada ou viver em união estável, é requisito 

fundamental a apresentação de consentimento do cônjuge e/ou 

convivente, conforme dispõe art. 73, §3°, do CPC, sob pena de nulidade 

processual (art. 74, parágrafo único, CPC). No caso, têm-se que a autora 

é qualificada como solteira e o autor como casado, inexistindo informação 

se vivem em união estável ou de parentesco. De tal modo, não sendo o 

caso de união estável entre os autores, o segundo autor deverá juntar a 

certidão de casamento e termo de consentimento da sua cônjuge, nos 

termos do art. 73, do CPC. Assim sendo, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena 

de indeferimento da inicial. I - Informar o endereço eletrônico das partes; II 

– Juntar declaração de hipossuficiente e documentos idôneos para 

comprovar a hipossuficiência, ou, conforme for o caso, promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do 

CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). III – Esclarecer quanto à existência de união 

estável entre os autores e, se for o caso, juntar certidão de casamento e 

termo de consentimento do cônjuge do autor CARLOS ROBERTO 

VENDRAMIN, nos termos do artigo 73, do CPC, ou incluí-la no polo ativo da 

ação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 2 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002389-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERCIO BANDEIRANTE (RÉU)

TERCEIROS POSSUIDORES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002389-25.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: ABERCIO BANDEIRANTE, TERCEIROS POSSUIDORES 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou o endereço eletrônico das partes. Constata-se, 

também, que o valor atribuído à causa, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais), não está adequado, posto que a parte autora almeja com a 

presente ação a busca e apreensão de veículo cujo valor excede ao 

atribuído à causa. Anote-se que, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor 

da causa na ação que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão 

de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ainda, 

não foi determinado o valor do pedido de indenização por danos morais e 

materiais, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é 

obrigatório, pois deve o autor na sua petição atribuir à causa o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo (art. 292, V, do CPC). Demais disso, 

o valor atribuído à causa deve corresponder à soma dos pedidos 

formulados pelo requerente, conforme inteligência do art. 292, VI do CPC. 

De outro norte, no requerimento de inclusão de restrição administrativa 

realizado pelo autor (id. 12452875), este informou que o comprador sumiu 

e não pagou pelo veículo, fato que é omitido na exordial. Ademais, 

constata-se a existência de contradição entre o pedido formulado em sede 

de tutela de urgência e o pedido de mérito, posto que requer a busca e 

apreensão do veículo, presumindo-se que pretende reaver a posse do 

bem, mas no mérito requer seja determinada a transferência de 

propriedade do veículo ao requerido. Destarte, o que se verifica é que da 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual 

deverá o autor emendar a inicial, aclarando-a, já que se trata de 

irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 330, § 1°, III, c/c art. 321, ambos do CPC. Outrossim, verifica-se que 

a parte autora pugna pela citação do requerido via edital, o que somente 

tem cabimento depois de esgotados os meios de localização da parte ré 

(CPC, art. 256, § 3º), o que não restou demonstrado nos autos, pois não 

juntou qualquer comprovante de que tentou localizar a parte ré. Portanto, 

indefiro o pedido de citação via edital, determinando que a parte autora 

comprove ter tentado a localização do endereço do requerido. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC). 1) Informar o endereço 

eletrônico das partes; 2) Indicar o valor pretendido a título de danos morais 

e materiais; 3) Corrigir o valor atribuído à causa, para corresponder à 

soma do bem que que pretende buscar e apreender e/ou transferir, com 

os valores pretendidos a títulos de danos morais e materiais; 4) Esclarecer 

as contradições apontadas; 5) Comprovar que não obteve êxito na 

localização do requerido. Sem prejuízo, concedo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Várzea Grande, 2 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002472-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BRUGNERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002472-41.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA APARECIDA 

BRUGNERA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados 

no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos 

das partes. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, todavia é 

descrita como empresária e proprietária de restaurante/churrascaria, 

evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá demonstrar sua 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ademais, não foi determinado o valor do 

pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do Novo 

Código de Processo Civil é obrigatório, devendo o autor na sua petição 

atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral 

pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo (art. 292, V, do 

CPC). Neste sentido, o art. 292, V, do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o 

que se não for possível também deverá ser informado; 2. Comprovar sua 

situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do 

CPC, c/c 456, §1º, da CNGC); 3. Informar o valor pretendido a título de 

dano moral, corrigindo o valor atribuído à causa, conforme disposto no 

artigo 292, incisos VI, do CPC; Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 2 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004787-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 informação do pagamento da condenação 

(retro), sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000439-15.2017.8.11.0002 

AUTOR: ALTAIR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A (id. 

10970013), alegando, em síntese, que houve contradição na sentença 

prolatada nos autos (id. 10786424), na medida em que considerou como 

data do sinistro o dia 23.08.2016, quando na realidade consta no boletim 

de ocorrência que os fatos se deram no dia 23.08.2015. Pois bem, 

conheço dos embargos, em vista dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, a 

contradição apontada, pois, de fato, constou na parte dispositiva da 

sentença que o sinistro se deu no dia 23.08.2016, quando eles 

sabidamente ocorreram no dia 23.08.2015. Assim, à vista de estarem 

presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de regência, no 

tocante a contradição acima apontada, acolho os embargos de declaração 

opostos pelo embargante, razão pela qual a parte dispositiva passa assim 

a constar: “Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Altair da Silva em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 23/08/2015 (Id. 4673577), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação em 

14/02/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 4998618. (...)” No mais, mantenho 

integralmente a sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000527-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PAEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 informação do pagamento da condenação 

(retro), sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001352-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

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 informação do pagamento da condenação 

(retro), sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. F. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

CICERA FRANCISCA DOS SANTOS 02479960331 (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004611-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABIVEL VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DA SILVA OAB - SC18193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004611-97.2017.8.11.0002 

AUTOR: GABIVEL VEICULOS LTDA RÉU: PAULO ROBERTO PAIVA DA 

SILVA Vistos. Designada audiência de conciliação para o dia 02/04/2018 

(Id. 11452028), foram expedidas cartas para citação da parte requerida 

apenas em 26/03/2018 (Ids. 12423219, 12422884, 12422371), assim, a 

parte autora se manifestou no Id. 12439189, requerendo, em suma, a 

redesignação da audiência. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida e inexistência de tempo hábil para o retorno do AR, redesigno o 

ato para o dia 04/06/2018, às 13h30 a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 10810258. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348113 Nr: 14351-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMAR SOARES ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, CARLOS ROBERTO CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 “Vistos etc. Permaneçam os autos conclusos em gabinete para a 

prolação da sentença. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA FERRAZ DE AMORIM, LUIZ EDUARDO FERRAZ DE AMORIM, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME, CLAUDIA MARIA FERRAZ 

DE AMORIM, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351794 Nr: 17187-47.2014.811.0002

 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: JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Jorge Felipe Souza 

de Lima e no polo passivo Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 

DPVAT S/A.

Intime-se a parte devedora Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 

DPVAT S/A, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, no valor indicado à fl. 197, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 

523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409065 Nr: 16150-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 
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18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fls. 106/107, venha a parte autora 

manifestar, no prazo legal, a respeito do depósito de R$ 7.671,20 realizado 

pela requerida em 12/06/2017 (fl. 89), salientando, desde já, que o silêncio 

importará em concordância tácita quanto ao pagamento retro mencionado 

acarretando a consequente extinção definitiva da demanda.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433476 Nr: 3091-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN LAUDELINO SOUSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 

16.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o patrono da parte autora pretende o 

cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos autos, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto nos incisos do art. 

524 do CPC.

 Assim, determino que a parte autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando o disposto no art. 319, 

§§ 1º a 3º, bem como aporte autos cálculo atualizado da dívida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 26 de março de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248428 Nr: 8044-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, TÓKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:BA 8.406, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:OAB/MT15.249A

 Vistos etc.,

Aportou aos autos petição de fls. 632/635, no qual a parte autora pugna 

pelo início de cumprimento de sentença, porém consta nos autos termo de 

acordo firmado entre as partes às fls. 608/610, bem como consta à fl. 630 

comprovante de pagamento do valor acordado.

Dessa forma, venha a parte autora, no prazo legal, esclarecer o seu 

pedido de cumprimento de sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 420393 Nr: 22206-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DILZO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Gonçalo Dilzo de Paula em 

desfavor de Claro S.A, todos devidamente qualificados nos autos, visando 

o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, sendo que esta 

realizou o depósito do valor de R$ 20,98 (fl. 68).

Em seguida o exequente manifestou concordância com o valor depositado 

em juízo e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (fl. 88).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos no fl. 68 serviu para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217366 Nr: 12760-17.2008.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ COLCHÕES LTDA - ME, JACIRA DE 

ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059, Daniele Izaura S. C. Rezende - OAB:6057, Jackson Nicola 

Maiolini - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22.661/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Indústria e Comércio de 

Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. em desfavor de Tangará Colchões Ltda. 

e Jacira de Arruda Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 212/213 a parte autora e a segunda requerida celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação com a consequente extinção do feito com 

julgamento do mérito.

Após, os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes 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 as partes (fls. 212/213). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Custas pela autora e honorários na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 26 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 213326 Nr: 8777-10.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA FARMATIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB-MS 6337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Distribuidora Brasil de Medicamentos Ltda. ingressou com a presente ação 

de execução de título extrajudicial em face de Farmárcia Farmtiva Ltda., 

ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento da 

quantia descrita na inicial.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 92). Em seguida, a 

parte exequente foi intimada pessoalmente (fl. 93v) para promover o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém novamente se 

manteve inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. Outrossim, deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410174 Nr: 16710-87.2015.811.0002

 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: CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 300377 Nr: 21025-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR DE MORAES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

razoável lapso temporal decorrido desde a retirada dos presentes autos 

em carga, impulsiono os mesmos a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr.(a) 

Daberson Machado Batista a restitui-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e adoção das penalidades do artigo 234 do 

CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 432787 Nr: 2647-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO VALE ALIMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, CLAUDINEI GONÇALVES TATEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 16/04/2018, às 09h00, no Sítio 

Sobradinho, s/n°, Distrito da Passagem da Conceição, Bairro Zona Rural, 

VÁRZEA GRANDE -MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 114735 Nr: 10218-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO TAVARES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - DELL ANNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9.012/MT

 Por fim, defiro o pedido de penhora dos veículos descritos à fl. 56, razão 

pela qual realizei a penhora através do sistema RenaJud. Por ora, fica 

nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto com os extratos do 

sistema do RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se o executado para, no prazo de 

15 dias, manifestar acerca da penhora, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação 

ou último endereço cadastrado nos autos (art. 841, CPC).Sem prejuízo do 

acima determinado, venha a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a utilização das 

tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), bem como 

manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.Após, 

intime-se novamente a parte executada para manifestar se concorda com 

a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser acompanhada de 

estimativa e devidamente instruída com os documentos pertinentes, sob 

pena de re je ição.Cumpra-se .  In t ime-se .Às  prov idênc ias 

necessárias.Várzea Grande-MT, 08 de fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432102 Nr: 2208-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENATO COURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO O. NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526896 Nr: 2489-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

TAVARES LTDA

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA, MARCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:322489, MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - 

OAB:214.138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 6950-71.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CIRO BARBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, ELCI MACIEL 

DOS SANTOS, ANGELA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 6852-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 486100 Nr: 5687-76.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULE HUDSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DA CRUZ FERREIRA JUNIOR, AMADO 

DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MONDUZZI 

FIGUEIREDO - OAB:6545/O

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314219 Nr: 10467-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RICARDO AFANACI, EDGAR AFANACI 

VALENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZZI 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 9148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora referente aos 

honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor depositado nos 

autos.No tocante ao valor destinado ao curatelado (saldo remanescente), 

observo a necessidade de que seja depositado em conta poupança em 

nome dele, salientando que a referida conta apenas poderá ser 

movimentada através de alvará judicial.Isto posto, expeça-se ofício para a 

Caixa Econômica Federal, para abertura de conta poupança em nome do 

curatelado para recebimento da quantia acima mencionada, entregando-se 

uma via curador da parte autora, intimando-o ainda a comparecer no 

respectivo banco com seus documentos pessoais e do curatelado, bem 

como comprovante de residência para abertura da conta, salientando, 

novamente, que a referida conta apenas poderá ser movimentada por 

meio de Alvará Judicial.Desde já fica advertido ao curador do autor, Sr. 

Edgar Afanaci Valetin, acerca da necessidade de comparecer perante a 

3ª Secretaria Cível deste Juízo para informar o número da conta bancária 

e agência, para que na sequência possa o Sr. Gestor proceder com a 

transferência do valor correspondente ao autor.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Às providências 

necessárias. Ciência ao Ministério Público.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 28 de fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002201-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002201-32.2018.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. AUTOR: KEROLLEN DIANDRA DIAS DA 

GUIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Kerollen Diandra Dias da 

Guia promove ação de repetição de indébito com danos morais c/c liminar 

“inaudita altera parts” em face de Banco Bradesco S/A, sustentando, em 

síntese, que vem recebendo cobrança da requerida de débito referente a 

emissão de talão de cheque, cartão de crédito e limite especial, e que a 

requerida ainda inseriu seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito de 

forma indevida, referente à uma suposta dívida no importe de R$ 602,69 

(seiscentos e dois reais e sessenta e nova centavos), referente ao 

contrato de nº. 01003826100048. Aduz ainda que, no momento que seu 

salário caiu na conta, a empresa requerida debitou o montante de 345,10 

(trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) do mesmo. Sustenta 

que a cobrança e restrição creditícia são totalmente indevidas, uma vez 

que abriu a conta apenas para ser depositado o salário (conta salário). 

Ressalta, não ter contraído o referido débito com a requerida, e tampouco 

ter aberta uma conta corrente, razão pela qual, requer, em sede de tutela 

antecipada, a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como seja declarada a inexistência do débito, repetição do indébito, 

com a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). É a 
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síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, ambos colacionados no 

Id. 12373330, 12373415 e 12373679, em virtude de suposto débito junto a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 602,69 (seiscentos e dois reais e 

sessenta e nova centavos), referente ao contrato de nº. 

01003826100048, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30/05/2018, às 

13h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000978-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1000978-78.2017.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: KELVYN 

PATRICK DE MORAIS ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Kelvyn Patrick De 

Morais Rosa propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

alegando que em 07/12/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de Id. 4844787 a 4844845. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 6122853), sendo que a 

requerida apresentou contestação (Id. 6766096), alegando 

preliminarmente ausência da entrega de documentação, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo e a 

ausência do laudo IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Ainda, alega a ausência de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório, a inexistência de provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em ate 15% sobre o valor da condenação. 

Em seguida na decisão de id. 6855032 foi determinada a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, a qual foi anexada aos autos no id. 8216673. A parte autora 

manifestou concordância com a respeito da avaliação médica no id. 

8320976. A requerida apresentou manifestação no id. 8288629, alegando 

que em 14/12/2016 o perito graduou uma lesão no membro inferior 

esquerdo do autor, conforme narrado no Boletim de Atendimento Médico, 

porém em 11/04/2015 houve uma graduação de lesão relativa a mão direita 

do autor, razão pela qual pugnou pela intimação do perito para 

esclarecimentos. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta Kelvyn Patrick De Morais Rosa em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 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. Inicialmente ressalto que 
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diferentemente do alegado pela parte requerida não há nos autos qualquer 

perícia ou avaliação médica que indique a existência de uma lesão 

permanente no membro inferior do autor datada de 14/12/2016. Ainda, 

verifico que o Boletim de Atendimento Médico também não indica lesão em 

membro inferior, mas sim na mão direita da parte autora, tal como apurada 

durante a avalaição médica realizada durante a sessão de conciliação em 

11/04/2017 (id. 8216673). Dessa forma, indefiro o pedido formulado pela 

requerida no que tange a intimação do perito para esclarecimentos e 

passo a análise das preliminares e mérito da demanda. Da falta de 

interesse de agir e da ausência de comprovação de entrega da 

documentação Aduz a seguradora requerida que a parte autora não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 4844845. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida, conforme id. 4844840. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência 

do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

Boletim de Ocorrência juntado nos autos pelo requerente não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, sendo insuficiente para comprovar o nexo de causalidade 

entre o acidente e a invalidez. Ainda, afirma que o autor não realizou o 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório, razão pela qual a parte autora 

não faz jus ao recebimento da verba indenizatória. 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. 4844840 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro de Cuiabá no qual consta que a 

parte autora sofreu colisão de 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. Quanto a 

alegação de ausência do pagamento do prêmio do seguro DPVAT por 

parte do proprietária do veículo envolvido no sinistro, observo que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse 

comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe 

incumbia. Outrossim, as telas apresentadas no corpo da contestação na 

página 17 do id. 6766096, não comprovam a inadimplência do prêmio, visto 

que produzidos unilateralmente. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista 

que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 
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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”. Ainda, ressalto que além de não ter restado 

demonstrada a alegada inadimplência do prêmio do seguro obrigatório, a 

falta do pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento 

da indenização teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada a sua mão direita, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

8216673, 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 lesão permanente de sua mão direita. Sobre 

o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante a 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de sua mão direita 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 superiores e/ou de uma das mãos. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, 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 

Kelvyn Patrick De Morais Rosa em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 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 07/12/2016 (Id. 4844840), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação ocorrida em 

14/03/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 5821414. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008048-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARQUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1008048-49.2017.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. AUTOR: LOURENCO MARQUES DE ARAUJO RÉU: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON Vistos etc., Lourenço Marques de 

Araújo propôs ação declaratória de inexistência de dívida c/c reparação 

de danos morais com pedido de tutela de urgência em face de Eletrobrás 

Distribuições de Rondônia, aduzindo, em suma, que ao tentar efetuar 

compras no comércio local, foi impedido de finalizar o negócio pelo fato de 

constar restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC 

e SERASA), apontamento este feito pela requerida referente aos 

contratos de nº 0311365506757523, 0311365506599150 , 

0311365506599140, 0311365506599149, 0311365506915130, no valor 

total de R$ 3.227,13 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e treze 
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centavos), nunca celebrados com a requerida. Assevera que, diante do 

abalo de crédito indevido e suportado, que além de ter sido impedido de 

realizar compras no comércio local, vem sofrendo constrangimentos e 

desgaste em sua imagem pelo fato, havendo a configuração do dano 

moral. Requer seja declarada a inexistência de débito referente aos 

contratos em questão, bem como a condenação da requerida a título de 

danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No Id. 

10412033 foi deferida a liminar. No Id. 11637883 foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou inexitosa. Citada, a requerida quedou-se inerte, 

vindo-me os autos conclusos para deliberação. É o breve relatório. 

Decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia da requerida e as 

provas documentais já aportadas aos autos. Esclarece o artigo 373, do 

Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse 

ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui 

o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: 

ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Logo, ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de Id. 104112139, 

nos valores de R$ 589,63 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

três centavos), referente ao contrato nº 03111365506915130; R$ 774,66 

(setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

referente ao contrato n°. 0311365506757523; R$ 983,29 (novecentos e 

oitenta e três reais e vinte e nove centavos), referente ao contrato de n°. 

0311365506599150; R$ 879, 55 (oitocentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato de n°. 

0311365506599149, uma vez que alega nunca ter mantido qualquer 

transação comercial com a parte requerida capaz de gerar o suposto 

débito. Analisando detidamente os autos verifico que não há provas da 

existência de uma relação jurídica entre as partes, que justificasse a 

dívida pendente em desfavor da autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, que permaneceu inerte, inexistiu 

mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou 

mesmo contrariar o suporte probatório anteriormente constituído quando 

do deferimento da liminar. Neste contexto, força reconhecer que inexiste 

qualquer relação jurídica entre o requerente e a requerida e, havendo 

provas de que o requerente não se beneficiou com os serviços prestados 

pela requerida, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que 

indevida. Nesse passo, vejo que a conclusão anteriormente esposada 

quando do deferimento da liminar persiste, agora em cognição definitiva. 

Portanto, sem maiores delongas, o contexto alhures demonstrado impõe 

seja a dívida descrita no extrato de Id. 10412139, nos valores de R$ 

589,63 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

referente ao contrato nº 03111365506915130; R$ 774,66 (setecentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao contrato 

n°. 0311365506757523; R$ 983,29 (novecentos e oitenta e três reais e 

vinte e nove centavos), referente ao contrato de n°. 0311365506599150; 

R$ 879, 55 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente ao contrato de n°. 0311365506599149, declarada 

inexistente, bem como excluída a restrição creditícia havida em relação 

aos referidos valores. Assim, uma vez que o requerido não trouxe à baila 

elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso 

reconhecer que a inscrição do nome do autor no 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 do requerido em, 

indevidamente, inserir o nome do autor na lista de maus pagadores, rende 

ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral decorrente do 

constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo praticado pelo 

requerido deve ser reparado. 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 do requerido pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, 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 

inexistentes os débitos nos valores de R$ 589,63 (quinhentos e oitenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato nº 

03111365506915130; R$ 774,66 (setecentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos), referente ao contrato n°. 0311365506757523; 

R$ 983,29 (novecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), 

referente ao contrato de n°. 0311365506599150; R$ 879, 55 (oitocentos e 

setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato 

de n°. 0311365506599149; e condenar a requerida ao pagamento em 

favor da autora 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 

ocorrido em 28/10/2016 (Súmula 54, STJ). 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 
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trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GEYSIMARA DE ALMEIDA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1003990-37.2016.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. AUTOR: MARIA GEYSIMARA DE ALMEIDA BEZERRA RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos, etc. Maria Geysimara de Almeida Bezerra 

promove a presente ação declaratória de abusividade de cláusula c/c 

perdas e danos em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e 

Prime Incorporações S/A, alegando, em síntese, que as partes firmaram 

contrato de compra e venda para aquisição da unidade residencial 

denominada nº 209, Torre J, Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, 

com prazo de entrega da obra prevista para ocorrer em janeiro de 2011. 

Afirma que o valor fixado na negociação foi na importância de R$ 

116.373,73 (cento e dezesseis mil trezentos e setenta e três reais e 

setenta e três centavos), sendo que desse valor o importe de R$ 

58.823,59 (cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e 

nove centavos) foi pago através de financiamento habitacional. Alega que 

o prazo de entrega do imóvel não foi respeitado pelas requeridas, fato 

este que gerou danos à autora de ordem moral e material. Nesses termos, 

requer que seja declarada a abusividade das cláusulas de entrega do 

imóvel, mantendo-se como data para finalização da obra o mês de julho de 

2011; a condenação das requeridas ao pagamento de uma indenização 

pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo atraso 

na entrega do imóvel; lucros cessantes no valor de 1% do valor do bem 

por mês até a efetiva entrega do bem em julho de 2014; o pagamento de 

multa de 2% acrescido de 1% de juros moratórios ao mês pelo atraso na 

entrega da obra e danos materiais emergentes relativos aos honorários 

advocatícios contratuais do patrono da autora no importe de 30% sobre o 

proveito econômico auferido com a demanda. Juntou documentos de ids. 

3281800 a 3281833. As requeridas devidamente citadas apresentaram 

contestação no id. 7232327, na qual impugnou o pedido de justiça gratuita 

formulado pela autora. No mérito, afirmam que a entrega do imóvel se daria 

em janeiro de 2011, salvo se outra data fosse estabelecida no contrato de 

financiamento com a instituição financeira, cujo prazo poderia ser 

prorrogado por mais 180 dias corridos, de modo que tendo o contrato de 

financiamento sido assinado em 24/02/2012, iniciou-se a contagem do 

prazo de 15 (quinze) meses convencionado para a entrega do imóvel, que 

se findou em 24/05/2013, porém este prazo poderia ser prorrogado por 

mais 180 (cento e oitenta) dias, finalizando em 23/11/2013. Assim, 

eventual indenização pelo atraso da obra deve corresponder apenas 

entre o período compreendido de 23/11/2013 até a entrega da chave 

ocorrida em 04/06/2014. Sustentaram a validade da cláusula 5ª do 

contrato, afirmaram impossibilidade de aplicação da multa prevista na 

cláusula 4.2 do contrato; inexistência de dano moral; alegaram a 

inexistência de danos materiais na modalidade de lucro cessantes 

referente aos aluguéis; o não cabimento da inversão do ônus da prova. 

Assim, requererem a improcedência dos pedidos iniciais e juntaram os 

documentos de ids. 7232341 a 7232384. Audiência de conciliação 

inexitosa no id. 7246085. Impugnação a contestação no id. 7982213. Em 

seguida as requeridas requereram o julgamento antecipado da lide (id. 

9281204) e a parte autora manifestou a respeito das provas no id. 

9316178. Após, vieram os autos conclusos. Relatado. Decido. Do 

julgamento antecipado da lide 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 As requeridas impugnam a 

concessão do benefício da justiça gratuita deferido a autora, alegando que 

ela assumiu condição de adquirir um bem imóvel e, portanto tal fato 

demonstra que a autora possui condições econômicas de responder pelos 

ônus sucumbenciais. Com efeito, 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 a capacidade financeira 

da autora recai sobre as requeridas, as quais não se desincumbiram de tal 

mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão das requeridas, 

até porque elas se limitaram a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. 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 a autora. Do Mérito Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Pretende a autora com a presente ação a condenação da 

requerida em danos materiais e morais por não ter promovido a entrega da 

unidade residencial unidade residencial denominada nº 209, Torre J, 

Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, no prazo estipulado e a 

aplicação de multa sobre o preço do imóvel. Requer, ainda, a declaração 

de nulidade da cláusula que prorroga a entrega do imóvel. Inicialmente 

ressalto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso sub 

judice, visto que a relação estabelecida entre as partes é eminentemente 

uma relação de consumo, a teor do art. 3º, §1º, do CDC. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ.1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 

120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma,J. 

06/05/2014, DJe 13/05/2014). Portanto, reconheço que as normas do 

Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao presente caso. 

Do atraso na entrega do bem O contrato firmado entre as partes informa a 

previsão de conclusão da obra no mês de janeiro de 2011 (id. 3281803 – 

página 02), a qual poderia variar de acordo com a data de assinatura do 

contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, prevalecendo 

como data para entrega das chaves o prazo de 16 (dezesseis) meses 

após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro. Ainda, o 

contrato firmado estipula que independentemente do prazo estabelecido 

poderá ocorrer à prorrogação da obra por até 180 (cento e oitenta) dias, 

bem como a prorrogação por tempo indeterminado na existência de caso 

fortuito ou força maior, conforme prevê a cláusula nº 5 da avença (id. 

3281805 – página 04): “5) ENTREGA DO IMÓVEL: Entrega: 01/2011 

(janeiro de 2011) * O (A) PROMITENTE COMPRADOR (A) declara ter 

conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é 

estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do 

contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Prevalecerá 

como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 16 

(Dezesseis) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente 
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financeiro.” (Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – 

Quadro Resumo id. 3281803 – página 02) (...) 5) CLÁUSULA QUINTA: DA 

ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE A PROMITENTE VENDEDORA se 

compromete a concluir obras do imóvel objeto deste contrato no prazo 

estipulado no item 5 do Quadro Resumo. Salvo se outra data for 

estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira. 

Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a 

data estabelecida no contrato de financiamento. (...) Independentemente 

dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada 

por até 180 (cento e oitenta) dias corridos. Na superveniência de caso 

fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil e com a 

jurisprudência dominante, esta tolerância ficará prorrogada por tempo 

indeterminado.” (Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - id. 

3281805 – página 04)” Na espécie, observo que inexiste qualquer 

abusividade na referida cláusula no que diz respeito à prorrogação do 

prazo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que se trata de 

ajuste padrão a qual vem sendo largamente admitida pelos egrégios 

Tribunais, haja vista a complexidade dos empreendimentos da construção 

civil, bem como das condições climáticas e jurídico-administrativas que os 

envolve. Realmente, a esse respeito, colho os seguintes arestos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. 

DANO MATERIAL. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE ENCARGOS ANTES DA 

CONCLUSÃO DA OBRA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às empresas que exercem atividade de construção e incorporação, nos 

termos do art. 3º, § 2º do CDC. A previsão contratual da tolerância de 180 

dias na entrega da obra não se afigura abusiva. Na verdade é uma 

cláusula padrão nos contratos como o da espécie, em que se trata de 

empreendimento complexo e sujeito a situações involuntárias das mais 

variadas, ditas de força maior, que podem levar ao atraso na entrega de 

unidades edilícias. Descabe a cobrança de juros compensatórios, bem 

como de qualquer encargo, nos contratos de promessa de compra e 

venda de imóvel, antes da entrega das chaves. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70055116255, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/11/2013.) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - 

CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - 

PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - 

QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no 

contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da 

obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de 

empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa 

prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento 

contratual se a entrega ocorrer dentro desse período.As questões não 

suscitadas nem debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas 

pelo Tribunal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - 

AI 76393/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014) No 

entanto, no que diz respeito ao prazo de 16 (dezesseis) meses para a 

entrega das chaves do empreendimento a autora que poderia variar de 

acordo com o dia em que ocorresse a assinatura do contrato de 

financiamento, previsto também na referida cláusula, tenho que esta 

estipulação é nula, visto que importa em onerosidade excessiva ao 

consumidor. Sobre mais, analisando o tema em questão, a 

Desembargadora Marilsen Andrade Addario, assim esclareceu: “Todavia, 

quanto ao prazo de 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de 

financiamento para entrega do imóvel, previsto no item 5 do quadro 

resumo, há que ser reconhecida a sua abusividade. Com efeito, não se 

desconhece a possibilidade de a construtora condicionar a entrega do 

imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma 

de pagamento de parte do preço. Entretanto, se a entrega for prevista 

para muito tempo após a assinatura do contrato de financiamento, como in 

casu (18 meses), deve-se anular tal previsão, por se mostrar 

desarrazoada (...)” (TJMT - Ap 59817/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado 

no DJE 10/12/2014) Logo, há de ser reconhecida a abusividade em parte 

da cláusula 5ª do contrato celebrado entre as partes, no que diz respeito 

ao prazo que prevê a entrega do bem imóvel em até 16 (dezesseis) meses 

após a assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica 

Federal, devendo tal cláusula ser declarada nula apenas neste tocante. 

Logo, considerando que as partes haviam convencionado a entrega do 

imóvel descrito na inicial até janeiro de 2011, podendo tal prazo ser 

prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias, e considerando que a 

cláusula que estipula o prazo de 16 (dezesseis) meses é abusiva, tenho 

que restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que 

a sua entrega deveria ter ocorrido em julho de 2011, porém apenas 

ocorreu em 04/06/2014 (id. 7232384). Do dano material emergente A 

autora pugna pela condenação das requeridas ao pagamento da quantia 

equivalente a 30% sobre o proveito econômico relativo aos honorários 

advocatícios referente à contratação de profissional liberal para o 

patrocínio da presente ação, porém, tal valor não há que ser ressarcido 

pelas requeridas. Isso porque, a contratação de advogado para 

ajuizamento de ação não constitui ato ilícito, mas sim o exercício do direito 

de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Além do que, as 

requeridas não participaram da relação contratual mantida entre a autora e 

seu patrono, nem interferiu no valor contratado, razão pela qual a eles não 

se vinculam. A exemplo, colho recente arresto proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento 

firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para 

ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar 

danos materiais indenizáveis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” 

(AgInt no REsp 1515433/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016) “APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRIMEIRO APELO – 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO 

MATERIAL – (...) A simples contratação de advogado para o ajuizamento 

de ação não enseja indenização por dano material, pois não se baseia em 

obrigação assumida pela parte adversa, visto que esta não integrou a 

relação na qual foram estabelecidos os direitos e deveres do cliente e de 

seu advogado (TJMT – RAI nº 88/754/2011). (...)” (Ap 43344/2016, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, 

Publicado no DJE 29/11/2016) Dos lucros cessantes A autora também 

sustenta que em virtude do descumprimento contratual por parte das 

requeridas que não entregaram o imóvel objeto do contrato no prazo 

estabelecido sofreu prejuízos financeiros, devendo ser estabelecido a 

título de lucros cessantes o valor mensal de 1% do valor do imóvel a título 

de um aluguel por mês de atraso na entrega do bem. Nesse compasso, 

saliento que os lucros cessantes não se presumem, porquanto dependem 

da efetiva comprovação do prejuízo oriundo do não cumprimento da 

obrigação. A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que na hipótese de ocorrer “atraso na entrega das 

chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o 

pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, 

sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador” [1]. Na mesma linha 

de raciocínio encontra-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato, a saber: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

(...) LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE – (...) - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O STJ, 

já pacificou o entendimento de que, para casos específicos de 

compromisso de compra e venda de imóvel na planta, a presunção da 

existência de lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e 

locação de imóvel, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa 

que denotaria presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador. 

(...)” (Ap 22983/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

20/06/2016) Desta forma, considerando que a parte autora ficou 

impossibilitada de usufruir do imóvel, diante do atraso na sua entrega, o 

que a impediu de locá-lo a terceiros e até mesmo de utilizar o bem em 

proveito próprio, é de se reconhecer o dever das requeridas de indenizar 

a parte autora pelos lucros cessantes no valor mensal correspondente a 

1% do valor do imóvel descrito no contrato firmado entre as partes com 

incidência a partir de agosto de 2011 até a efetiva entrega do imóvel em 

04/06/2014 (id. 7232384). Do dano moral Dispõe o art. 186, do Código Civil 
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que “aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito a causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Na hipótese versanda, o elemento culpa foi imputado às 

requeridas, que agiram de modo contrário ao previsto no contrato, em 

virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos doutrinadores, assim com 

parte da jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o negócio 

frustrado não configura danos morais, mas apenas meros 

aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a temática versa 

sobre questão de grande relevância social, que mexe com os sonhos e 

expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o 

primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E isso é planejado 

por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar seus filhos, 

receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a tão almejada 

estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, consubstanciada pela 

ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e modo, aliado aos inúmeros 

esforços empreendidos em prol de um objetivo real, somente não 

alcançado por quebra dos deveres de conduta da requerida, como 

cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento 

dos danos morais, nos termos da norma antes falada. Igual entendimento 

encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, in verbis: “Tem o promissário-comprador direito à rescisão 

contratual por descumprimento das obrigações do promitente- vendedor, 

devendo ocorrer a devolução integral das parcelas pagas, de forma 

simples, se não restou delineada a existência de má-fé, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos havendo a ‘quebra dos deveres 

anexos do contrato’, a violação ao princípio da confiança” (TJMG - Número 

do processo: 1.0024.08.192116-5/001(1), Relator: Luciano Pinto, Data do 

Julgamento: 17/12/2009, Data da Publicação: 22/01/2010). Desse modo, as 

requeridas devem ser compelidas ao pagamento da indenização pelos 

danos morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este 

trata-se de matéria atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque 

a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e 

seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade solidária da requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pela autora, considero que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Sodalício 

Matogrossense: “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” (TJMT - 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). Da multa moratória A 

autora, ainda, requereu condenação ao pagamento de multa moratória no 

importe de 2% em virtude do atraso da obra. Pois bem. À legislação 

aplicável ao caso permite ao julgador modificar a incidência de cláusula 

penal suportada exclusivamente pelo consumidor, de modo a estabelecer 

a proporcionalidade das prestações recíprocas em relação ao fornecedor 

(art. 6º, inciso V, do CDC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DO ATRASO NA 

OBRA E VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA: A obra em apreço 

não foi entregue na data aprazada, nem mesmo considerando a cláusula 

de tolerância de 180 dias, que não se mostra abusiva e deve ser mantida. 

(...) MULTA POR ANALOGIA: Ainda que o contrato não traga qualquer 

penalidade a ser atribuída ao promitente vendedor em caso de 

descumprimento contratual, a imposição desta penalidade é permitida 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da 

impossibilidade de se onerar apenas o consumidor em casos de 

inadimplemento. (...).” (Apelação Cível Nº 70061183729, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/11/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DA 

DIFERENÇA DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. 

EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. CLÁUSULA PENAL. A 

inversão da multa penal somente pode ocorrer quando esta venha 

expressamente prevista no contrato para a hipótese de inadimplemento 

por parte do promissário comprador, o que configura desequilíbrio 

contratual a ensejar a aplicação de multa penal em favor dos adquirentes. 

(...).” (Apelação Cível Nº 70054787460, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

19/11/2014) Da análise dos autos observo que há cláusula contratual em 

favor da vendedora pelo inadimplemento do comprador, conforme se 

observa do teor da cláusula 4.2 do Contrato Particular de Promessa de 

Compra e Venda juntado aos autos no id. 3281805 – página 02, 

estipulando multa moratória no importe de 2% em favor da vendedora, bem 

como juros de mora de 1% ao mês. Portanto, considerando que restou 

comprovado nos autos o atraso na obra, a referida penalidade também 

deve ser aplicada em favor da autora, no importe de 2% sobre o valor total 

do contrato. Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pela autora em desfavor das requeridas, para: a) 

considerar abusiva em parte a cláusula nº 05 do Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda, no que diz respeito ao prazo que prevê a 

entrega do bem imóvel em até 16 (dezesseis) meses após a assinatura do 

contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal; b) condenar 

solidariamente as requeridas ao pagamento de lucro cessantes a título de 

aluguel no valor mensal correspondente a 1% sobre o valor do imóvel 

descrito no contrato firmado entre as partes desde agosto de 2011 até a 

efetiva entrega do imóvel em 04/06/2014 (id. 7232384), cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e aplicando-se juros de 

mora de 1% a.m., ambos da citação; d) fixar multa moratória em favor da 

autora no percentual de 2% sobre o valor total do contrato e, e) condenar 

solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de compensação 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, quer seja, julho/2011, data em que o 

imóvel deveria ser entregue (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 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). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgInt no AREsp 

1140098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

08/02/2018, DJe 16/02/2018. [2] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] 

RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos.
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1001155-42.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: JAIRO GONCALVES LEAL RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Jairo 

Goncalves Leal propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

07/11/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 
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invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 4909498 a 4909560. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 7754930), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 8073094), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária para regulação do sinistro, a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio pedido administrativo e a ausência do laudo do 

IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 8343082. No id. 11082359 foi efetivada a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, sendo que apenas a parte autora manifestou a seu 

respeito nos ids. 11141813. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Jairo Goncalves Leal em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de alteração do 

polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se 

faz necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que a parte autora não comprovou que juntou os documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 5483737. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 4909498, 4909506 e 4909560. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 
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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. 4909560 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito envolvendo moto e carro. 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 do autor 

relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a capacidade funcional 

em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 11082359, bem 

como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho 

que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora e a sua lesão permanente no seu 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 requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu joelho direito em 75%, a lei estabelece o pagamento de até 

25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Portanto, deve 

ser considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, 

razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da autora foi quantificada em 75%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Jairo Goncalves Leal em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 07/11/2016 (Id. 4909560), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON GOVEIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1001372-85.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: JEFFERSON GOVEIA DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 

Jefferson Goveia Da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando 

que em 01.09.2015 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em 

sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 4975093 a 4975085. A 
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audiência de conciliação restou infrutífera (id. 8130622), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 8355780), alegando 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo para a 

inclusão da Seguradora Líder e falta de interesse de agir em virtude da 

falta de prévio pedido administrativo. 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. 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, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 

9724726. No id. 11081529 foi juntada a avaliação médica realizada na 

parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes 

manifestaram a seu respeito nos ids. 11142045 e 11491603. Os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

Jefferson Goveia Da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, 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 a seguradora requerida 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. Dessa forma, afasto a presente 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. 

5599006. 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 seguradora 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. 4975085 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito (sofreu colisão carro + carro). 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 esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

11081529, 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 
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trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu joelho 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 seguradora requerida, uma vez que ficou 

provada a debilidade da parte 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, 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 parte requerente teve 

afetado de forma definitiva as funções de seu joelho esquerdo em 25%, a 

lei estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, 

joelho ou tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 25% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Jefferson Goveia Da Silva 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 01.09.2015 (Id. 4975085), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 25.04.2017, conforme se verifica 

AR no id. 6788321. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1005462-73.2016.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, Defeito, nulidade ou anulação]. AUTOR: 

G L COMERCIO DE GASES LTDA - ME RÉU: WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS LTDA Vistos, etc. G L Comercio De Gases Ltda. - Me propôs 

ação declaratória e negatória de débito c/c anulatória de nota fiscal e 

duplicata e reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência, 

em face de White Martins Gases Industriais Ltda., aduzindo, em suma, que 

a empresa ré emitiu duas notas fiscais indevidamente nos valores de R$ 

12.406,62 (doze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 

centavos) referente a nota fiscal n°. 71285 e outra no valor de R$ 

29.442,23 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarente e dois reais e vinte e 

três centavos) referente a nota fiscal n°. 71286, que tratam de compras 

não realizadas pela autora. Alega que, a requerida incluiu o nome nos 

órgãos de restrições de créditos. Aduz que a inscrição é indevida, uma 

vez que não possui nenhum débito pendente com a requerida, bem como 

não realizou as compras das notas fiscais supracitadas. Requer seja 

declarada a inexistência do débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. Deferida a liminar 

pleiteada na inicial (Id. 4354667). Audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id. 5522841). Citada, a requerida apresentou contestação no Id. 5897889, 

na qual afirmou que a empresa não praticou qualquer conduta ilegal, uma 

vez que só houve a restrição devido ao inadimplemento da parte autora. 

Aduz que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à requerida, uma 

vez que não praticou nenhuma conduta antijurídica capaz de gerar 

qualquer tipo de dano. Alega que não merece acolhimento quanto ao dano 

moral, pois se trata apenas de mero aborrecimento. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. A autora apresentou impugnação à 

contestação ofertada pelo requerido no Id. 6791864. Intimadas a 

especificar provas que pretendem produzir, as partes se manifestaram 

nos Ids. 9030095 e 9157035. 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. Do mérito 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 no valor de 12.406,62 

(doze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois centavos) referente 

a nota fiscal n°. 71285 e outra no valor de R$ 29.442,23 (vinte e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) referente a 

nota fiscal n°. 71286, que supostamente se encontrava em nome do autor. 

A requerente afirma que não realizou as compras descritas nas notas 

fiscais discutidas. Ainda, juntou com a inicial extrato do SPC demonstrando 

sua afirmação de existência da inscrição referente a duplicata que estava 

em seu nome junto à requerida, conforme Id. 4336648 – páginas 5/8. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, 
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uma vez que não ficou devidamente comprovado que a parte autora 

realizou as compras mencionadas, tampouco que houve o recebimento 

dos produtos. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, ela descurou de trazer aos autos documentos que comprovem 

o pedido e entrega dos produtos para a empresa autora, bem como deixou 

de comprovar a relação sub judice. A esse propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL/FATURA. ENTREGA DE 

MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 

AS MERCADORIAS FORAM ENTREGUES, TANTO É QUE NÃO CONSTA 

QUALQUER ASSINATURA DE RECEBIMENTO NAS NOTAS 

FISCAIS/FATURA. A INCUMBÊNCIA DE PROVAR A EFETIVA ENTREGA 

DAS MERCADORIAS É DE PARTE QUE SE DIZ CREDORA, POIS FOI ELA A 

EMITENTE DOS TÍTULOS E, PORTANTO, DEVE COMPROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70035805480, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine,...(TJ-RS - AC: 70035805480 

RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 26/05/2011, Décima 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2011). Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que 

pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que 

lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa. Diante disso, 

é de ser declarada a inexistência do débito de valor de R$ 12.406,62 

(doze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois centavos) referente 

a nota fiscal n°. 71285 e outra no valor de R$ 29.442,23 (vinte e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) referente a 

nota fiscal n°. 71286, excluindo-se, definitivamente a restrição creditícia. 

Do dano moral No que diz respeito ao dano moral, ressalto que o direito ao 

nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade da 

empresa, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, 

merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o 

protesto indevido e injusto de nome da empresa que impõem restrição 

creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida 

em, indevidamente, inserir restrições no nome da autora, rende ensejo à 

indenização. Ademais, as restrições indevidas do nome da autora 

caracteriza a ocorrência do dano moral in re ipsa, ainda que se trate de 

pessoa jurídica. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e 

do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 

DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA 

JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 

NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É 

inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento dos 

temas insertos nos dispositivos da legislação federal apontados como 

violados. Incidência das Súmulas 282 e 256 do STF. 2. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, 'nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 

de 17/12/2008). 3. A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça 

é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de 

indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses 

em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se 

dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 

Nos moldes em que delineado pelo Tribunal de origem, não se mostra 

exorbitante a condenação do recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) a título de reparação moral, decorrente dos danos sofridos pela 

pessoa jurídica ora agravada, que teve o nome indevidamente incluído em 

cadastro de inadimplentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no 

Ag 1421689/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 

05/11/2015, DJe 25/11/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO 

DEFEITUOSO – COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

REGULARIDADE – ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a falha 

na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores, a inscrição do 

nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considera 

ilegítima. A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito 

ocasiona dano moral puro, independente se o lesado é pessoa física ou 

jurídica. Compete ao julgador estipular equitativamente o quantum da 

indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando 

as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Consoante entendimento 

consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 

se tratando de relação contratual, a fluência dos juros de mora incidentes 

sobre o valor da indenização por danos tem como termo inicial a data da 

citação. No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código 

Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente 

desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando 

as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente 

forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se 

restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não ocorre na 

espécie.” (TJMT - Ap 145611/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018) Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento 

causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve 

ser reparado. 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 consequência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido 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, 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]”. Do dispositivo Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 12.406,62 (doze mil, quatrocentos e 

seis reais e sessenta e dois centavos) referente a nota fiscal n°. 71285 

(Id. 4336627 – pg. 8) e outra no valor de R$ 29.442,23 (vinte e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) referente a 

nota fiscal n°. 71286 (Id. 4336648 – pg. 4). Ainda, condeno a requerida ao 

pagamento em favor da autora 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 ocorrido em 06/10/2016 (Súmula 54, STJ), conforme se 

observa do id. 4336648 – página 06. Em consequência, resolvo o mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 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 arquivados no sistema. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002560-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002560-50.2016.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: RONALDO RODRIGUES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

movida por Ronaldo Rodrigues da Silva em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT. A parte autora requereu o início do 

cumprimento de sentença no Id. 12082605, contudo o Sr. Gestor verificou 

que a parte requerida não havia sido intimada acerca da sentença, 

conforme certidão no Id. 12354670. Assim, em seguida, o requerido 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (Id. 12358124). Logo após, a parte autora 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu a expedição 

de alvará em seu favor (Id. 12406574). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no id. 12358124. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1001565-03.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: LUZIA ROSA DA CUNHA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Luzia Rosa Da 

Cunha propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

06/06/2016 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. 

5046001 a 5046068. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

8131009), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 8356000), 

alegando preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo 

para a inclusão da Seguradora Líder e falta de interesse de agir em virtude 

da falta de prévio pedido administrativo. 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. 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, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. Em seguida a parte autora impugnou a contestação 

(Id. 9746624). No Id. 11081313 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. 11142160 e 

11491617. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Luzia Rosa Da Cunha 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. 5608235. 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 
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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. 5046068 o Boletim de Atendimento com histórico de 

acidente envolvendo moto + carro. 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 membro superior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 11081313, 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 membro 

superior 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 membro superior direito 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 superiores e/ou de uma das mãos. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 70% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 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 

Luzia Rosa Da Cunha propôs contra 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 06/06/2016 (id. 5046068), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 25.04.2017, 

conforme se verifica AR no Id. 6805569. 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 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005530-23.2016.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 494 de 569



Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BRANDAO FELIX MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1005530-23.2016.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: MATHEUS BRANDAO FELIX MARQUES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Matheus 

Brandao Felix Marques promove a presente ação de cobrança de 

indenização do seguro obrigatório dpvat por invalidez em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, aduzindo que 

sofreu acidente de trânsito em 06/05/2016 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. 4350315 a 4350335. Na decisão de id. 4453179 foi 

determinado ao autor que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento. A parte autora 

não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, apesar de devidamente intimada conforme certidão presente 

no Id. 12319227. 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, de ofício. Isso porque, o interesse de agir 

diz respeito à necessidade da existência do processo como única maneira 

de resolver o conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin 

Assumpção Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª 

edição. Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, 

também chamado de interesse processual, está intimamente associada à 

utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a 

movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o 

provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma 

melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o 

tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na 

resolução da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha 

analisado previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária 

a propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, 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. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios 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: 1002997-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SANTOS (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002997-91.2016.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 495 de 569



GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: ADEMIR DA SILVA SANTOS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

movida por Ademir da Silva Santos em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. A parte autora requereu o início do 

cumprimento de sentença no Id. 11743934, contudo o Sr. Gestor verificou 

que a parte requerida não havia sido intimada acerca da sentença, 

conforme certidão no Id. 12060949. Assim, em seguida, o requerido 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (Id. 12297212). Logo após, a parte autora 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu a expedição 

de alvará em seu favor (Id. 12406131). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no id. 12297212. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002306-43.2017.8.11.0002, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. AUTOR: PEDRO AUGUSTO MELO ACHITI REPRESENTANTE: 

GLECY KELLY NUNES DE MELO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Pedro Augusto Melo Achitti representado por Gleicy Kelly Nunes de Melo 

propôs a presente ação de indenização por danos morais decorrente de 

ato ilícito em face de Tam Linhas Aéreas S/A, ambos devidamente 

qualificados, aduzindo, em síntese, que sua genitora realizou a compra de 

um bilhete com itinerário Cuiabá/Salvador, com conexão em Brasília, voos 

n. JJ3675 e JJ3305, com partida em 23/03/2017 às 16h44, chegada em 

Brasília em 19h25, partida de Brasília às 20h20 e chegada em Salvador às 

22h08. Nesse passo, salienta que no dia da partida o autor e sua genitora 

chegaram ao aeroporto com uma hora de antecedência e realizaram o 

check in normalmente, contudo, somente embarcaram por volta das 18h e 

chegada em Brasília às 20h30, sendo que o voo marcado para as 20h20 já 

havia partido, motivo pelo qual a requerida realocou o autor em um novo 

voo (JJ3436), que partiu de Brasília somente as 09h40 do dia 24/03/2017, 

chegando a Salvador às 12h. Assim, aduz que sofreu um atraso de 14 

horas até chegar ao seu destino, o que lhe causou transtorno 

imensurável, razão pela qual requer a condenação da requerida em danos 

morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta 

reais). Com a petição inicial vieram os documentos de Ids. 5860506 a 

5860572. Audiência de conciliação que restou infrutífera, conforme termo 

de Id. 9564519. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

no Id. 9548357, alegando que os supostos danos suportados pela parte 

autora não passam de meros dissabores do cotidiano. Relata que o atraso 

do voo da parte autora ocorreu em razão de problemas operacionais, uma 

vez que precisou realizar o abastecimento da aeronave, o que atrasou o 

embarque. Assim, afirma que tal alteração não partiu da vontade da parte 

requerida e sim por conta de evento imprevisível e invencível, o que 

caracteriza a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por caso 

fortuito/força maior. Por fim, salienta que não há nexo de causalidade 

entre a conduta do réu e eventual dano sofrido pela parte autora, bem 

como não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo 

maior que um mero aborrecimento na mudança de horas do voo, até 

mesmo porque o autor foi comunicado de todas as alterações pela 

empresa ré, motivo porque pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. No Id. 9662103 a autora impugnou a contestação ofertada pela 

requerida. Manifestação do Ministério Público no Id. 11200200. Em seguida 

as partes informaram não possuir interesse na produção de outras provas 

além das já existentes nos autos (Ids. 11243577, 11343088). Parecer do 

Ministério Público no Id. 12140628, o qual opinou pelo julgamento 

procedente da demanda, condenando a requerida a pagar indenização por 

danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). É o que tinha a 

relatar. Fundamento e decido. A princípio, tenho que o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, não obstante se tratar de questão de fato e 

de direito, não vislumbro necessidade de produção de provas em 

audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Resulta dos autos como incontroverso que no dia 23/03/2017 o voo do 

autor de Cuiabá-MT para Salvador-BA, com conexão em Brasília-DF, 

marcado para às 16h44 só foi realizado às 18h, ao passo que o voo de 

Brasília à Salvador foi realizado apenas no dia 24/03/2017 às 09h40, 

conforme se observa dos documentos de Ids. 5860511, 5860506, 

5860572, aliado ao fato de que o próprio requerido confirma em sua 

contestação ter ocorrido o atraso no referido voo. Pois bem. O Código Civil 

em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando 

uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, 

impossíveis de evitar ou impedir. A esse respeito, Fernando Noronha 

leciona: Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em 

sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas 

verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da 

pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de 

obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto 

é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja 

impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, 

nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais). Essa 

característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do 

Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o 

parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir'. As características da irresistibilidade e da 

imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para 

caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar 

um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na 

jurisprudência francesa: a externidade. Se este requisito não estiver 

presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente 

inevitável. É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que 

devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por 

uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados 

inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam 

(Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626). No caso 

concreto, inobstante os argumentos do requerido acerca da necessidade 

de abastecimento da aeronave, observo que o mesmo sequer demonstrou 

nos autos as suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ademais, intimado 

para dizer a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 11243577). Portanto, o atraso do voo 

para abastecimento, que sequer ficou comprovado nos autos, não pode 

ser admitido como uma excludente de responsabilidade. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO DIRETO PARA 

VOO COM DUAS CONEXÕES, COM ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO 

DE QUATRO HORAS. PAIS VIAJANDO COM FILHO DE TRÊS ANOS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO NÃO 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. Configurada a falha na 

prestação do serviço prestado pela demandada, na medida em que os 

autores apenas no momento do check –in foram informados de que seu 

voo teria duas escalas e, ao invés de durar pouco mais de uma hora, 

duraria em torno de seis, com inegável alteração de planos, mormente ao 

se deslocar com uma criança de três anos. Indenização majorada para R$ 

9.000,00, consideradas as peculiaridades do caso concreto. APELO DA 

RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. UNÂNIME. 

(Apelação cível n. 70067177410, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator Pedro Luiz Pozza, 25/02/2016). CONSUMIDOR. 

ATRASO DO VOO. NECESSIDADE DE REPAROS NA AERONAVE. 
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INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base 

da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que só 

será afastada se provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. 2. Defeitos técnicos na aeronave, que 

demandaram a realização de manutenção não programada se constituem 

em fortuito interno e previsível que não excluem a responsabilidade da 

empresa aérea. 3. Afastado o fortuito externo, a companhia responde 

objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos seus 

passageiros. (...) (TJDF – ACJ 20140110806005 DF, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator Asiel Henrique de 

Sousa, 26/03/2015). Outrossim, apesar do requerido afirmar que teria 

empreendido todos os esforços para minimizar os transtornos do autor, 

tais alegações não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, 

inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 

932, III, e 933, ambos do Código Civil. Estabelece o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, senão vejamos: “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.” Ao abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros 

Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de serviços, 

consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, sopesando as circunstâncias 

descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma 

alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências. No caso, 

há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pelo autor 

advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de 

serviços, conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na 

prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor 

comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço 

probatório neste sentido. Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos 

concluir que: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Neste 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. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. 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 facti, que decorre das regras 

da experiência comum.” Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo 

a qual a fixação do quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do 

julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares 

ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, 

embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também 

caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta 

antijurídica. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras do autor e da requerida e os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi considerável, entendo justa a indenização a título 

de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez 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[1]” e a 

conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo porque deve ser 

reprimida pelo Poder Judiciário. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral ao autor, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da 

presente lide. Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso 

de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos 

patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do 

relator Ministro Cláudio Santos.
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Waldomira de Oliveira Borges promove a presente ação de indenização 

por danos morais decorrente de ato ilícito em desfavor de Eucatur – 

Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., todos 

devidamente qualificados nos autos, narrando que no dia 06/02/2017 

realizou a compra de um bilhete de transporte terrestre com destino de 

Florianópolis/SC à Cuiabá/MT para o dia 21/02/2017, cuja partida estava 

marcada para as 16h05 e o horário de chegada era previsto para 02h15 

do dia 23/02/2017. Todavia, salienta que estava sendo impedida de 

embarcar, sob a alegação da parte requerida de que a poltrona vendida, n. 

27, para a requerente seria ocupada por terceiro na cidade de Curitiba/PR, 

assim, aduz que após discussões e mais de uma hora de atraso, o 

preposto da requerida “rasgou/picou” a sua passagem e em seguida emitiu 

três novas passagens, com origem e destino totalmente divergente, além 

de efetuarem diversas mudanças de poltrona. Segue alegando que após a 

emissão de novas passagens seguiu viagem sentada na poltrona 27 até 

Curitiba/PR, onde foi realocada para a poltrona 42 até Londrina/PR, quando 

novamente teve que trocar de poltrona, sendo realocada para a poltrona 

39, a qual sequer possuía cinto de segurança. Afirma que permaneceu na 

poltrona 39 até a cidade de Campo Grande/MS, onde foi obrigada a 

desembarcar, por volta das 16h do dia 22/02/2017, tendo sido obrigada a 
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aguardar um novo ônibus até as 21h, pois a poltrona 39 havia sido 

vendida para outro passageiro. Assim, salienta que aguardou mais de 

cinco horas sem qualquer auxílio da requerida, apesar de ter comprado a 

passagem com mais de 15 (quinze) dias de antecedência. Alega que 

chegou a Cuiabá/MT às 08h30 do dia 23/02/2017, com um atraso superior 

à 6h15, e afirma ter sido vítima de uma situação vexatória que ultrapassa o 

mero aborrecimento. Deste modo, requereu a condenação da parte 

requerida em danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 7974175. A 

requerida apresentou contestação no Id. 8252655, na qual alegou que a 

autora adquiriu bilhete de passagem para viajar no itinerário 

Florianópolis/SC a Cuiabá/MT, com embarque previsto para as 02h15 do 

dia 23/02/2017, todavia, salienta que ao emitir o bilhete da autora houve um 

pequeno erro no sistema interno da empresa, de modo que o número da 

poltrona da autora acabou coincidindo com o de outro passageiro que 

embarcaria em Curitiba/PR. Assim, aduz que os seus prepostos solicitaram 

à autora se ela se importaria de trocar de poltrona nas cidades de Curitiba 

e Londrina, bem como realizar a baldeação em Campo Grande/MS, tendo a 

autora concordado plenamente com a proposta da requerida e seguido 

viagem normalmente até seu destino final. Ressalta que a espera na 

rodoviária de Campo Grande/MS durou apenas trinta minutos, bem como 

impugna as demais alegações da autora, aduzindo que esta descurou de 

comprovar os fatos por ela aduzidos, pugnando pela improcedência da 

demanda. Em seguida a autora impugnou a contestação no Id. 8275505. 

Nos Ids. 8756476 e 9021535 a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, ao passo que a requerida pugnou pela produção de 

prova testemunhal. O processo foi saneado, oportunidade em que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral (Id. 

10451854). Durante a instrução processual foi inquirida 01 (uma) 

testemunha arrolada pela parte autora (Id. 11760828). As partes 

apresentaram alegações finais na própria audiência, tendo os autos 

permanecidos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais decorrente de ato ilícito proposta 

por Waldomira de Oliveira Borges em desfavor de Eucatur – Empresa 

União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., objetivando a 

condenação da requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de 

reparação de danos morais, decorrente de constrangimentos sofridos no 

período de 21/02/2017 à 23/02/2017, quando efetuava viagem da cidade 

de Florianópolis/SC para a cidade de Cuiabá/MT. Em contrapartida, aduz a 

requerida não ter ocorrido quaisquer atos vexatórios, uma vez que a 

autora concordou com a troca de assentos e baldeação em Campo 

Grande/MS, ressaltando que o tempo de espera foi de apenas trinta 

minutos. Pois bem, incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e 

o nexo de causalidade com a conduta do preposto da requerida, ao passo 

que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar os fatos descritos em sua inicial foi determinada a realização 

de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, tendo a parte autora 

apresentado uma única testemunha, a qual foi ouvida em juízo como 

informante em razão do parentesco com a parte autora. Com efeito, ainda 

que se levasse em consideração a testemunha arrolada pela parte autora 

(Jorge Bittencourt Borges), certo que esta afirma em sua inquirição que 

tomou conhecimento dos fatos narrados na inicial após a sua ocorrência, 

em contato com a autora. Assim, o conhecimento da referida testemunha 

acerca dos fatos decorre da narrativa tecida pela própria parte autora, a 

qual, ressalte-se, é genitora da testemunha. De tal forma, a prova coligida 

nos autos não socorre as argumentações levantadas pela parte autora, 

pois não comprova o suposto ato ilícito imputado à requerida, na medida 

em que a autora limitou-se a juntar aos autos os cupons fiscais de compra 

da passagem (Id. 5562712). Portanto, observo que as provas produzidas 

nos autos foram insuficientes para concluir que os prepostos da requerida 

lhe puseram em situação vexatória, até porque, para caracterizar a 

responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem ser cumpridos, 

sendo incabível presumi-los (CC – art. 186). A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VIAGEM EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. Parte autora que 

pretende a reparação por danos morais, tendo em vista ter sido obrigado a 

ficar parte do percurso da viagem com uma goteira sob sua cabeça e 

outra parte em pé. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, 

condenando a parte ré a indenizar o autor no valor de R$ 3.500,00 a título 

de danos morais. Em que presem as prerrogativas conferidas ao 

consumidor, é ônus da parte autora carrear um mínimo de prova da 

ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações não restou 

demonstrado. SENTENÇA REFORMADA. DESPROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA PARTE RÉ. (TJRJ – APL 00140706820158190203, 

Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, Relator Tereza Cristina Sobral 

Bittencourt Sampaio, 10/10/2016). Ora, é sabido que no Direito Processual 

Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao 

afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, 

sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, ela não os comprovou. Ademais, de tudo que se extrai 

dos autos observa-se que as alegações narradas pela requerente apenas 

ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que os 

prepostos da requerida tenham lhe causado constrangimento ou de que 

aguardou por mais de cinco horas para seguir viagem. Ora, após a 

instrução do feito tenho que não restou demonstrado nos autos que a 

autora foi vítima de constrangimento, tampouco de que aguardou tempo em 

demasia na cidade de Campo Grande/MS para seguir viagem. Portanto, em 

situações como a tal em que a dúvida prevalece, não há outro caminho 

senão julgar o pedido improcedente, justamente por não ter a autora se 

desincumbido do ônus descrito no inciso I, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Todavia, sendo 

a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, e caso decorrido sem 

manifestação, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Waldomira de Oliveira Borges promove a presente ação de indenização 

por danos morais decorrente de ato ilícito em desfavor de Eucatur – 

Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., todos 

devidamente qualificados nos autos, narrando que no dia 06/02/2017 

realizou a compra de um bilhete de transporte terrestre com destino de 

Florianópolis/SC à Cuiabá/MT para o dia 21/02/2017, cuja partida estava 

marcada para as 16h05 e o horário de chegada era previsto para 02h15 

do dia 23/02/2017. Todavia, salienta que estava sendo impedida de 

embarcar, sob a alegação da parte requerida de que a poltrona vendida, n. 
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27, para a requerente seria ocupada por terceiro na cidade de Curitiba/PR, 

assim, aduz que após discussões e mais de uma hora de atraso, o 

preposto da requerida “rasgou/picou” a sua passagem e em seguida emitiu 

três novas passagens, com origem e destino totalmente divergente, além 

de efetuarem diversas mudanças de poltrona. Segue alegando que após a 

emissão de novas passagens seguiu viagem sentada na poltrona 27 até 

Curitiba/PR, onde foi realocada para a poltrona 42 até Londrina/PR, quando 

novamente teve que trocar de poltrona, sendo realocada para a poltrona 

39, a qual sequer possuía cinto de segurança. Afirma que permaneceu na 

poltrona 39 até a cidade de Campo Grande/MS, onde foi obrigada a 

desembarcar, por volta das 16h do dia 22/02/2017, tendo sido obrigada a 

aguardar um novo ônibus até as 21h, pois a poltrona 39 havia sido 

vendida para outro passageiro. Assim, salienta que aguardou mais de 

cinco horas sem qualquer auxílio da requerida, apesar de ter comprado a 

passagem com mais de 15 (quinze) dias de antecedência. Alega que 

chegou a Cuiabá/MT às 08h30 do dia 23/02/2017, com um atraso superior 

à 6h15, e afirma ter sido vítima de uma situação vexatória que ultrapassa o 

mero aborrecimento. Deste modo, requereu a condenação da parte 

requerida em danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 7974175. A 

requerida apresentou contestação no Id. 8252655, na qual alegou que a 

autora adquiriu bilhete de passagem para viajar no itinerário 

Florianópolis/SC a Cuiabá/MT, com embarque previsto para as 02h15 do 

dia 23/02/2017, todavia, salienta que ao emitir o bilhete da autora houve um 

pequeno erro no sistema interno da empresa, de modo que o número da 

poltrona da autora acabou coincidindo com o de outro passageiro que 

embarcaria em Curitiba/PR. Assim, aduz que os seus prepostos solicitaram 

à autora se ela se importaria de trocar de poltrona nas cidades de Curitiba 

e Londrina, bem como realizar a baldeação em Campo Grande/MS, tendo a 

autora concordado plenamente com a proposta da requerida e seguido 

viagem normalmente até seu destino final. Ressalta que a espera na 

rodoviária de Campo Grande/MS durou apenas trinta minutos, bem como 

impugna as demais alegações da autora, aduzindo que esta descurou de 

comprovar os fatos por ela aduzidos, pugnando pela improcedência da 

demanda. Em seguida a autora impugnou a contestação no Id. 8275505. 

Nos Ids. 8756476 e 9021535 a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, ao passo que a requerida pugnou pela produção de 

prova testemunhal. O processo foi saneado, oportunidade em que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral (Id. 

10451854). Durante a instrução processual foi inquirida 01 (uma) 

testemunha arrolada pela parte autora (Id. 11760828). As partes 

apresentaram alegações finais na própria audiência, tendo os autos 

permanecidos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais decorrente de ato ilícito proposta 

por Waldomira de Oliveira Borges em desfavor de Eucatur – Empresa 

União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., objetivando a 

condenação da requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de 

reparação de danos morais, decorrente de constrangimentos sofridos no 

período de 21/02/2017 à 23/02/2017, quando efetuava viagem da cidade 

de Florianópolis/SC para a cidade de Cuiabá/MT. Em contrapartida, aduz a 

requerida não ter ocorrido quaisquer atos vexatórios, uma vez que a 

autora concordou com a troca de assentos e baldeação em Campo 

Grande/MS, ressaltando que o tempo de espera foi de apenas trinta 

minutos. Pois bem, incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e 

o nexo de causalidade com a conduta do preposto da requerida, ao passo 

que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar os fatos descritos em sua inicial foi determinada a realização 

de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, tendo a parte autora 

apresentado uma única testemunha, a qual foi ouvida em juízo como 

informante em razão do parentesco com a parte autora. Com efeito, ainda 

que se levasse em consideração a testemunha arrolada pela parte autora 

(Jorge Bittencourt Borges), certo que esta afirma em sua inquirição que 

tomou conhecimento dos fatos narrados na inicial após a sua ocorrência, 

em contato com a autora. Assim, o conhecimento da referida testemunha 

acerca dos fatos decorre da narrativa tecida pela própria parte autora, a 

qual, ressalte-se, é genitora da testemunha. De tal forma, a prova coligida 

nos autos não socorre as argumentações levantadas pela parte autora, 

pois não comprova o suposto ato ilícito imputado à requerida, na medida 

em que a autora limitou-se a juntar aos autos os cupons fiscais de compra 

da passagem (Id. 5562712). Portanto, observo que as provas produzidas 

nos autos foram insuficientes para concluir que os prepostos da requerida 

lhe puseram em situação vexatória, até porque, para caracterizar a 

responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem ser cumpridos, 

sendo incabível presumi-los (CC – art. 186). A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VIAGEM EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. Parte autora que 

pretende a reparação por danos morais, tendo em vista ter sido obrigado a 

ficar parte do percurso da viagem com uma goteira sob sua cabeça e 

outra parte em pé. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, 

condenando a parte ré a indenizar o autor no valor de R$ 3.500,00 a título 

de danos morais. Em que presem as prerrogativas conferidas ao 

consumidor, é ônus da parte autora carrear um mínimo de prova da 

ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações não restou 

demonstrado. SENTENÇA REFORMADA. DESPROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA PARTE RÉ. (TJRJ – APL 00140706820158190203, 

Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, Relator Tereza Cristina Sobral 

Bittencourt Sampaio, 10/10/2016). Ora, é sabido que no Direito Processual 

Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao 

afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, 

sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, ela não os comprovou. Ademais, de tudo que se extrai 

dos autos observa-se que as alegações narradas pela requerente apenas 

ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que os 

prepostos da requerida tenham lhe causado constrangimento ou de que 

aguardou por mais de cinco horas para seguir viagem. Ora, após a 

instrução do feito tenho que não restou demonstrado nos autos que a 

autora foi vítima de constrangimento, tampouco de que aguardou tempo em 

demasia na cidade de Campo Grande/MS para seguir viagem. Portanto, em 

situações como a tal em que a dúvida prevalece, não há outro caminho 

senão julgar o pedido improcedente, justamente por não ter a autora se 

desincumbido do ônus descrito no inciso I, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Todavia, sendo 

a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, e caso decorrido sem 

manifestação, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA Nº 03/2018

A DOUTORA SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, Juíza de Direito da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO, ainda, que a 4º Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, não concluiu os trabalhos correcionais no prazo estipulado no 

art. 18, §2º, da CNGC, em razão do elevado volume de processos e 

considerável demanda retida, aliado ao reduzido número de servidores na 

Secretaria Judiciária.

CONSIDERANDO que, ao término do prazo estabelecido para o 
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encerramento da correição, verificou-se que ainda restam processos 

pendentes de análise.

RESOLVE:

PRORROGAR até o dia 06 de abril de 2018, a Correição Ordinária na 4ª 

Vara Cível, sem prejuízo do normal funcionamento, conforme previsto no 

art. 18, §2º, da CNGC, nos termos da Portaria nº 01/2018/GAB/4ªVCÍVEL.

Publique-se E Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440608 Nr: 7061-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY LOURENÇA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada c/c Pedido de Liminar proposta por 

Marly Lourença da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial, fls. 04/11v.

Juntou os documentos de fls. 12/20.

Despacho de fls. 22, determinando a intimação da Autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Intimado, fls. 24, o d. patrono da Autora nada manifestou nos autos, fls. 

24v.

Tentada a intimação pessoal da Autora, a mesma não êxito, fls. 27. Após, 

vieram-me conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

Pois bem, a Autora, mesmo sendo oportunizado o recolhimento das custas 

processuais, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo pelo qual deverá arcar com o ônus de sua 

contumácia.

 Ademais, tem-se que o presente feito desde abril de 2016, sem o devido 

preparo e, segundo dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil “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.”.

Diante disso, não vejo óbice em determinar o cancelamento da distribuição, 

uma vez que a parte autora, mesmo intimada, descurou de comprovar o 

recolhimento das custas, fato este que perdurou por mais de um ano, 

circunstância jurídica que se aloca no art. 290, do Código de Processo 

Civil.

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito e cancelo a distribuição do feito, com espeque no 

inciso I, artigo 485 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, por inexistir contraditório.

Promovam-se as baixas e anotações de estilo e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385333 Nr: 2243-06.2015.811.0002

 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: ARCANJA FIGUEIREDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Autos nº 2243-06.2015.811.0002 – Id. 385333

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 120/122, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414823 Nr: 19257-03.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO ARAÚJO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela Requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Assim, condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297211 Nr: 17627-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do requerido e informado na petição de fls. 89, e, considerando que 

não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a autora para se manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436314 Nr: 4804-66.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.E. CANUTO DE CARVALHO FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE KAROLINY LOPES 
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CANDIDO - OAB:PI 12.214, JUAREZ ONILDO JAEGER JUNOIR - OAB:PI 

13.965

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de abril de 2018, às 11h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407178 Nr: 15206-46.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEX DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:MT 21.143/O

 Autos n.º 15206-46.2015.811.0002 – Cód. 407178

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 09h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426569 Nr: 25421-81.2015.811.0002

 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: PATRÍCIA CORDEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Autos n.º 25421-81.2015.811.0002 – Cód. 426569

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 10h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436310 Nr: 4802-96.2016.811.0002

 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: GRACIANO JOSE DE ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:Mmt 20.530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Autos n.º 4802-96.2016.811.0002 – Cód. 436310

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 10h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423962 Nr: 24097-56.2015.811.0002

 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: MARCELL TONDIN EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Autos n.º 24097-56.2015.811.0002 – Cód. 423962

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 11h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422496 Nr: 23293-88.2015.811.0002

 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: JOSÉ MILTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:13.333

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450866 Nr: 12280-58.2016.811.0002

 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: CLARICE L. ALMEIDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331577 Nr: 307-77.2014.811.0002

 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: MARCIA ANA CHAGAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SAN REMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT

 Autos nº 307-77.2014.811.0002 – Id. 331577

Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 75, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de Processo Civil, e 

diante da concordância tácita da parte contrária (fls.78), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228175 Nr: 8298-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA DA S. L. FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/408 - Cód.228175

Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 79, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392646 Nr: 6979-67.2015.811.0002

 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: MOISES PAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão saneadora proferida 

pelo magistrado anterior determinou que a requerida efetuasse o 

pagamento dos honorários periciais, da análise dos autos têm-se que 

ambas as partes pugnaram pela realização da pericia, de forma que a 

remuneração do perito deverá ser rateada entre as partes.

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos.

 Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 

507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435372 Nr: 4242-57.2016.811.0002

 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: WALTER FERREIRA DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Ante o exposto, rejeito a preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Para tanto, NOMEIO para os trabalhos 

periciais o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, FIXANDO, 

então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais, 

Assim, a requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que 

lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do 

perito no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos 

ao final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso, caso seja procedente incumbirá à ré depositar 

a outra metade.. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) diasIntimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar,(..)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 352132 Nr: 17412-67.2014.811.0002

 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: ABRAHÃO CESAR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Ação de Indenização de Danos 

Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito c/c Pedido Liminar p/ 

Antecipação da Tutela de Suspensão dos Descontos, proposta por 

Abrahão Cesar Monteiro em desfavor do requerido Santander Leasing s/a 

Arrendamento Mercantil, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 67/68 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.
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 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

As partes ficam de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Honorários advocatícios, conforme ajustado pelas partes.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331361 Nr: 52-22.2014.811.0002

 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: SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449425 Nr: 11598-06.2016.811.0002

 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: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora pugnou pela juntada da 

Avaliação Médica realizada no Centro Judiciária, a qual já fora juntada aos 

autos (Pág. 24).

Destarte, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de 

avaliação médica, devendo esclarecer se possuem interesse na produção 

de outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação, 

que suprirá a perícia médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430488 Nr: 1133-35.2016.811.0002

 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: BENEDITO FELIX RONDON NETO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410850 Nr: 17115-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 17115-26.2013.811.0002 – Cód. 410850

Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Indenização por danos Morais e Materiais proposta 

por Pedro Paulo Pitaluga Santos em desfavor de Bradesco Seguro S/A, 

pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 118/119, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444368 Nr: 9054-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZENILSON OLIVEIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 12.333

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos 

periciais o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, médico 

perito, requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 
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incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade.Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial..Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299226 Nr: 19802-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 19 LOTE 33 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19802-78.2012.811.0002 - Cód.299226

Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 61, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217804 Nr: 13232-18.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SERAFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARCIA DA SILVA LIMA, CLAUDIO 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAIM CAMPOS - 

OAB:OAB/MT8112-E, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19155/MT

 Autos nº 13232-18.2008.811.0002 - Id. 217804.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Por Ato Ilícito Proveniente de 

Acidente de Trânsito Com Pedido de Liminar “ INITTIO LETTIS”, proposta 

por Sérgio Serafim de Souza, em desfavor de Lucinei Márcia da Silva Lima 

e Cláudio Oliveira Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, as partes celebraram acordo, na qual se encartou 

às fls. 144/145.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 138/140, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória.

Diante do pactuado pelas partes, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, pelo 

prazo ajustado para cumprimento integral e espontâneo da obrigação ora 

acordada, sendo que, ao final cumprida, deverá ser extinta a ação no 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c art. 924, II, ambos do Código 

de Processo Civil.

Custas, se houver , pelos requeridos.

Deverá o presente feito, durante o período de suspensão, aguardar na 

Secretária da Vara, sendo excluído do relatório mensal.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, intime-se 

o credo a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407711 Nr: 15479-25.2015.811.0002

 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: ALEXSANDRO MENDES DE JESUS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora.Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338814 Nr: 6967-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT, GERALDO DO NASCIMENTO - 

OAB:14827-/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da gratuidade 

justiça.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447076 Nr: 10475-70.2016.811.0002

 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: VIRGILIO DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 
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nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419124 Nr: 21573-86.2015.811.0002

 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: JOÃO TARGINO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353637 Nr: 18448-47.2014.811.0002

 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: MARIANA BARROS - ME (CASA DOS VIDROS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES JUNIOR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373439 Nr: 21891-06.2014.811.0002

 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 JOSE COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO SILVA DE CAMPOS, LUCIENE 

MATOS OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda 

de Bem Imóvel Cumulada Com Pedido de Reintegração de Posse, proposta 

por Maria Jose Costa Marques, em desfavor do requerido Mauricio Silva 

de Campos Luciene Matos Ojeda, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 36/38 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Honorários Advocatícios, conforme pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411927 Nr: 17734-53.2015.811.0002

 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: VANDERSON MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433634 Nr: 3182-49.2016.811.0002

 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: LUCAS FERNANDO DE FARIA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 448837 Nr: 11325-27.2016.811.0002

 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: EVERTHON MAGALHÃES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422808 Nr: 23464-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAÇO ARQUITETURA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, LEANDRO 

RODRIGUES RIBEIRO PINTO - OAB:21525/0

 Autos nº 23464-45.2015.811.0055 – Id. 422808

Vistos, em correição.

Diante do teor da petição de fls. 35/36, por meio da qual as partes 

informam que entabularam acordo, requerendo a homologação e 

suspensão do presente feito.

 Na decisão fls.38 homologou o presente acordo celebrado entre as 

partes, e, decorrido o prazo de suspensão, foi expedida intimação a parte 

exequente para manifestar nos autos, quedando- se inerte (certidão de 

fls.41 v).

 No seguimento foi expedida carta de intimação pessoal, para que no o 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, quedando-se inerte, 

dando-se tacitamente por satisfeito (certidão de fls.44).

 Em assim sendo, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

 Custas, pagas inicialmente pela autora.

Honorários, nos termos pactuados.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206748 Nr: 2650-56.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS COSTA NOVAES (Lanchonete Fundo 

de Quintal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO H MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se a parte credora para manifestar nos autos indicando o que 

entender de direito. Prazo 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, com fulcro no artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente os 

credores, para que, em 05 (cinco), dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392078 Nr: 6617-65.2015.811.0002

 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: JEFERSON DIEGO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393408 Nr: 7432-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Vistos, em correição.

Dá análise dos autos verifica-se que a parte autora não cumpriu com a 

determinação constante na decisão de fls. 105.

Outrossim, não compareceu na pericia médica designada nem justificou 

sua ausência (fls. 127).

De tal modo, intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar a 

ausência na perícia designada, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intime-se a requerente pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371501 Nr: 20577-25.2014.811.0002

 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: JULIANO BRAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos, em correição.

Dá análise dos autos verifica-se que a parte autora não cumpriu com a 

determinação constante na decisão de fls. 52/53.

Outrossim, não compareceu na pericia médica designada nem justificou 
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sua ausência (fls. 56).

De tal modo, intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar a 

ausência na perícia designada, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intime-se a requerente pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415004 Nr: 19330-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE CUJUS JOE JOSÉ NASCIMENTO, JOSÉ LIBERATO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448608 Nr: 11211-88.2016.811.0002

 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: ADJAIR ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089 RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443662 Nr: 8635-25.2016.811.0002

 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: JHEYNIFFER DEYSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em correição.

Intime-se o douto patrono da parte autora para que manifeste acerca do 

petitório apresentado pelo requerido ás fls.129. Prazo: 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282640 Nr: 1445-50.2012.811.0002

 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: LUCIANA DALLACORTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos, em correição.

Observa-se dos autos que, as partes trouxeram acordo escrito, 

requerendo sua homologação, bem assim a suspensão do processo até o 

cumprimento integral do ajuste, que se dará em 2045 em favor da parte da 

1ª autora e em 2032 em favor da 2ª parte autora.

 Pois bem. O acordo não pode ser homologado na forma proposta pelas 

partes. A transação constitui causa legal de resolução do mérito da lide 

(CPC, 487, III, “b”), sendo inviável a mera suspensão do processo de 

conhecimento até final cumprimento do acordo.

 Havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser resolvido, e 

eventual descumprimento dará lugar à execução do ajuste.

 Não se olvida, ainda, que o prazo máximo da suspensão do processo por 

conversão entre as partes, a teor do art. 313, II, § 4º, do CPC é de 6 (seis) 

meses, não sendo aplicável ao presente caso.

Assim, diante da composição amigável, devem as partes se manifestar a 

fim de que permita a aplicação da regra processual acima referida, 

ensejando a homologação do acordo, com sua consequente extinção do 

processo. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 7546-16.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMI GHISI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445686 Nr: 9780-19.2016.811.0002

 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: LAURA DE OLIVEIRA CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ PEREIRA CAJANGO, 

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO, KARIN REGINA FRANÇA, 

ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 Em face da petição de fls. 107 em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do supracitado Estatuto.

 Custas, se houver, pela parte autora diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, uma vez que defiro o beneficio da 

justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224553 Nr: 4746-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONETES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, EVANDRO VIERO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331/MT, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8.019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332895 Nr: 1564-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD 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

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Indenização Danos Morais, com Pedido de 

Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte, proposta por Daniel de 

Oliveira Silva, em desfavor do requerido, Banco Bradesco, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às conforme 

demonstrado nas fls. 36, pugnando por sua homologação e extinção do 

feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Ficam o pagamento de custas será conforme ajustado, nas fls.36.

Honorários Advocatícios, conforme pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410813 Nr: 17093-65.2015.811.0002

 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 CESAR RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

À vista da certidão de fls. 120, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, deposite o valor dos honorários periciais, 

conforme fixado na decisão de fls. 103, sob pena de ser realizada a 

penhora on-line do montante devido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441050 Nr: 7321-44.2016.811.0002

 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: ERICO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392075 Nr: 6614-13.2015.811.0002

 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 EDUARDO CARNELOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435983 Nr: 4633-12.2016.811.0002

 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: LUKAS ALVES LIMA

 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: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:5.736/O

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241362 Nr: 2596-22.2010.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT15.714/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos, em correição.

Considerando que a Resolução nº 001/2015/TP, datada de 29 de janeiro 

de 2015, alterou a competência da 5ª vara Criminal desta Comarca, para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, não mais subsiste competência de direito bancário nesta 

Vara, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206753 Nr: 2683-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCO DE ALMEIDA- ME (FAÇA FESTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO DE BARROS SALEK - 

OAB:83652/SP

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241161 Nr: 2447-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9106, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

VINÍCIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 73, defiro a dilação de prazo em 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411354 Nr: 17389-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVANE PACHECO DE VARGAS, JUAREZ 

DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 150, defiro a suspensão da presente demanda, 

no prazo em 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407386 Nr: 15350-20.2015.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA 

CASTANHEIRA - OAB:8.873/MS, ROSELI MARTINS DE QUEIROZ - 

OAB:8.874/MS

 Ante o exposto, ACOLHO a presente exceção de incompetência, para o 

fim de determinar que os presentes autos sejam remetidos à Comarca de 

Três Lagoas/MS.Custas pagas inicialmente.Aguarde-se decurso de prazo 

para eventual recurso.Após, na ausência de recurso, certifique-se e 

traslade-se cópia deste decisum para os autos em apenso, arquivando-os 

posteriormente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351208 Nr: 16739-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERVERTON AUGUSTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 Vistos, em correição.

 Diante do petitório de fls. 131/132, e considerando ser ônus da parte 

interessada habilitar o crédito no juízo da Recuperação, intime-se o credor 

para a respectiva habilitação, nos termos da Lei nº 11.101/2005, devendo 

ser expedida a respectiva certidão.

A despeito de entender cabível a extinção deste feito originário diante da 

clara redação do art. 76, da Lei n.° 11.101/05, determino a expedição de 

certidão de crédito para habilitação junto à 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, devendo o processo permanecer 

suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se, com a resposta da habilitação, voltem-me conclusos para 

extinção.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265000 Nr: 4296-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Vistos, em correição.

Diante do certificado, intime-se o douto patrono da parte exequente para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 416430 Nr: 20169-97.2015.811.0002

 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: HUDSON APARECIDO FERREIRA TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 93) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 94), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 378913 Nr: 25971-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 09h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395865 Nr: 9064-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 09h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398913 Nr: 10764-37.2015.811.0002

 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: ADEMI GIL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 10h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275695 Nr: 19033-07.2011.811.0002

 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: RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEBER JUABRE JUNIOR - 

OAB:SP 122.143, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735, 

PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 Autos nº19033-07.2011.811.0002 - Cód.275695

Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.245/247).

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255960 Nr: 13867-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA & PEREIRA ABREU LTDA - ME, 
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SERGIO DE OLIVEIRA BATISTA, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº13867-28.2010.811.0002 - Id.255960

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419138 Nr: 21584-18.2015.811.0002

 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: MARCIO JOSE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Vistos, em correição.

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), e considerando que a conciliação/mediação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 14h00, 

ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio 

dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande/ MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93252 Nr: 2840-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA VENANCIO COSTA - 

OAB:OAB-RJ 126123, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ, THAÍS SABBAG 

MUTO - OAB:129.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Autos nº2840-87.2006.811.0002– Id. 93252

Vistos, em correição.

Diante do certificado às fls. 512, intime-se o douto patrono da parte 

exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312581 Nr: 8672-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BASTOS SILVA, MIRIAN 

TEREZINHA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8672-57.2013.811.0002 – Id. 312581

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 113/116, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380197 Nr: 26863-19.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIMERE SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26863-19.2014.811.0002 – Id. 380197

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 72/81, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339092 Nr: 7209-46.2014.811.0002

 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: LAURIENN SUELEN DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 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

 Autos nº 7209-46.2014.811.0002 – Id. 339092

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 130/131, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251777 Nr: 10975-49.2010.811.0002
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 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348

 Autos nº 2010/474 – Id. 251777

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 208/211, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417916 Nr: 20932-98.2015.811.0002

 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: ALLAN FELIPE DE LIMA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$447,81,80 (contrato nº 5049250249 – fl. 17) 

bem assim condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Registro que é público e notório que a empresa requerida se encontra 

em recuperação judicial, bem assim a certidão do crédito constituído na 

sentença deverá ser requerida junto à secretaria desta vara, após o 

trânsito em julgado da presente, tendo em vista que a satisfação do 

crédito aqui constituído deverá ser perseguida nos autos da recuperação 

judicial, em procedimento regular de habilitação. Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249188 Nr: 8712-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido formulado pela autora, para determinar que se expeça 

ofício as empresas de telefonia e concessórias de serviços solicitando 

que informe o endereço da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Presta a informação, expeça-se mandado de citação.

 Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375406 Nr: 23336-59.2014.811.0002

 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: E. SIQUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE ASSUNÇÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido formulado pela autora, para determinar que se expeça 

ofício as empresas de telefonia e concessórias de serviços solicitando 

que informe o endereço da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Presta a informação, expeça-se mandado de citação.

 Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375460 Nr: 23372-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação às fls. 48/58.

Intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437582 Nr: 5442-02.2016.811.0002

 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: WILSON GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ante o exposto, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido o 

grau da invalidez permanente que afeta a parte autora e se o pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida foi menor que o. Intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 515069 Nr: 21680-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MOREIRA CASTILHO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:OAB-MT 14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o Administrador Judicial para manifestar-se, conforme fls. 02/16. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452389 Nr: 12957-88.2016.811.0002

 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: LUCIANE DE PAULA NEVES

 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:

 Vistos, em correição.

Diante do certificado às fls. 20, intime-se, pessoalmente a Requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado no despacho de 

fls.18, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 59701 Nr: 5386-23.2003.811.0002

 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: BUNGE FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS RENATO MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Primeiramente, proceda-se a Secretaria da Vara a substituição na capa 

dos autos, dos patronos da parte Exequente, conforme informado na 

petição de fls. 233 e procuração de fls.234/235.

Outrossim, diante do requerido e informado às fls. 258/259 pela 

Exequente, oficie-se o Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, 

para que preste esclarecimentos acerca do imóvel penhorado às fls.191.

 Após, conclusos para decisão e/ou deliberação.

Cumpra-se, com urgência por trata de processo da Meta 2, do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104727 Nr: 839-95.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A

 Vistos, em correição.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386264 Nr: 2795-68.2015.811.0002

 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: JOSINEIDE SOUZA TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seu advogado, para retirar as 

Certidões de crédito da exequente, bem como da verba sucumbencial, 

deferidas na Sentença de 13.3.2018, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448488 Nr: 11153-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA BRIGIDA SOARES LOPES 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Maria 

Faria de Camargo, em desfavor de Edna Brigida Soares Lopes 

Vasconcelos, todas qualificadas nos autos, sob os argumentos apostos 

na inicial, fls. 04/06.

Juntou documentos de fls. 07/17.

Decisão inicial às fls. 18

A Executada não foi encontrada para citação, conforme certificado às fls. 

21.

Tentada a intimação pessoal da Autora, a mesma restou infrutífera, fls. 27.

 Intimada por edital, fls. 29, a mesma nada manifestou nos autos, conforme 

certidão de fls.31v.

Relatado o necessário. Decido.

Ressai dos autos que devidamente intimada, por edital, para dar 

andamento ao feito, a Autora quedou-se inerte, conforme certificado às 

fls. 31v.

Desta feita, certificada a não manifestação da parte conforme determinado 

às fls. 24, configurado o abandono por parte da Autora.

Registro, por oportuno, que máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua 

iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil que "o processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", 

além de atribuir ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438175 Nr: 5816-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON FELIPE DA SILVA RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.Trata-se de Ação de Ação Cautelar para Exibição de 

Documentos c/c Pedido de Liminar proposta por Alison Felipe da Silva 

Rodrigues em desfavor do Banco Santander S/A., todos qualificados nos 

autos, sob os argumentos postos na inicial, fls. 04/09.Juntou os 

documentos de fls. 12/14. Autor foi intimado na pessoa de seu advogado, 

para adequar a pretensão ao rito processual que lhe é próprio, sob pena 

de indeferimento, fls. 16, contudo, quedou-se inerte, fls.17.Após, 

vieram-me conclusos.Relatado o necessário. Decido.ois bem, ao Autor, 

mesmo lhe sendo oportunizado o prazo para adequar seu pedido ao rito 

processual próprio, deixando de sanar a rregularidade contida na 

inicial.Isso porque a decisão de fls.15 foi clara ao determinar a intimação 

do Autor para providenciar a adequação do seu pedido ao rito processual 

adequado, contudo, o mesmo nada providenciou nesse sentido.Dessa 

forma, não tendo sido providenciada a emenda da inicial conforme 

determinado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.Ressalta-se 

que, no caso não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade ou 

instrumentalidade das formas, pois o Código de Processo Civil acabou com 

o processo cautelar autônomo, de forma que o pedido deveria ter sido 

formulado/adequado com fundamento em uma das tutelas de urgência 

prevista no Título II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado 

de modo que restou dificultado sobremaneira o correto andamento 

processual, além do ulgamento de mérito.Ademais, os autos não podem 

permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por parte 

do Autor, principal interessado no deslinde do processo.Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a petição inicial.Em consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Cpcl, 

conforme fundamentação apresentada. Sem custas e honorários, por 

inexistir contraditório.Promovam-se as baixas e anotações de estilo e 

arquivem-se os autos.P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319421 Nr: 15801-16.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ANTONIA DA GUIA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bezerra benevides 

Ramos - OAB:13350/MT

 Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 121/126, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Por fim, procedam-se às alterações necessárias, para excluir como 

representante do polo ativo IVINA ANGÉLICA FERREIRA DODO e incluir 

como representante da parte requerente a síndica MARLNE MASSON.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405529 Nr: 14243-38.2015.811.0002

 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: SHIRLE APARECIDA BRITO DA SILVA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14243-38.2015.811.0002 – Id. 405529

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 91/99, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79171 Nr: 1828-72.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASSARDEN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Diante do certificado, intime-se o douto patrono da parte exequente para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se, e com fulcro no art. 

485, ¬¬§ 1º do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306497 Nr: 2288-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOALITA LOJOR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANIO MARTINS - OAB:OAB/MT 

12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258A

 INTIMAÇÃO da parte Executada para manifestar acerca do cálculo 

apresentado às fls. 140, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511330 Nr: 19740-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: BANCO BRADESCO S/A, BRUNO MEDEIROS PACHECO, 

ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 INTIMAÇÃO dos credores: ITAÚ UNIBANCO S/A, e BANCO DO BRASIL 

S.A, através de seus advogados, para que se manifestem, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, ressaltando que a manifestação contrária à 

restituição será recebida como contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449138 Nr: 11450-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALAOR TELES CORREA, ILDA CARMEM SHABARUM 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14.230 OAB/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 Vistos, em correição.

Em análise dos autos consta-se que a contestação (65/73) foi 

apresentada de forma extemporânea, conforme certificado às fls. 74.

 De tal modo, a vista da intempestividade da peça defensiva apresentada 

pela demanda, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

 Todavia, tendo em vista que a requerida constituiu advogado nos autos e 

considerando que o revel pode intervir no processo, recebendo-o no 

estado em que se encontra, deixo de aplicar os efeitos (art. 346 e 349 do 

CPC).

Desse modo, intimem-se as partes para especificar as provas que 

porventura ainda pretendam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299229 Nr: 19805-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 25 - LOTE 09 TN, 

RUBIA MARA BENEVENUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos, em correição.

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), e considerando que a conciliação/mediação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 14h30, 

ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio 

dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299237 Nr: 19813-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 28 - LOTE 

09

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 44, em que os Requerentes requerem a 

desistência da presente reintegração, HOMOLOGO a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343989 Nr: 11087-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI JOÃO CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 38, em que a Requerente requer a desistência 

da presente reintegração, HOMOLOGO a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 377177 Nr: 24688-52.2014.811.0002

 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: MARIA DE FATIMA FLORIANO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nomeio o Dr. Ernani Da Silva Lara Neto Castrillon, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).

Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo arguição de impedimento 

ou suspeição do perito nomeado, tragam os autos conclusos.

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários e indicar documentos que eventualmente 

necessite nos originais para os trabalhos da perícia, podendo, se quiser, 

fazer carga dos autos.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a seguradora para que 

sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.

Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

intime a seguradora para que efetue o depósito judicial do respectivo 

valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC/2015).

Depositados os honorários, notifique-se o perito para que indique data, 

local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes.

Desde já, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo 

de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas razões 

finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada uma das 

partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406732 Nr: 14985-63.2015.811.0002

 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: ERNANDES SOARES FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão .Todavia, a requerida apresentou contestação 

de mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à 

pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo próprio STF, por 

ocasião do julgamento do TEMA 350.Assim, acolho em parte as 

preliminares arguidas pela parte autora.Converto o julgamento em 

diligência, para determinar a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos procuração firmada por meio 

instrumento público, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e façam 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426864 Nr: 25566-40.2015.811.0002

 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: LAURINEY DOMINGOS MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Id. 426864

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452481 Nr: 13008-02.2016.811.0002

 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: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 26 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430159 Nr: 912-52.2016.811.0002

 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: ARNALDO ALVES DOS SANTOS, JULIETA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SEVERINO ONORATO, ENOEME DE 

SOUZA ONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 10h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435817 Nr: 4517-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Autos nº9564-97.2012.811.0002 - Id. 289996

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada/autora, através de seu (sua) patrono (a) 

constituído (a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE 

o pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371379 Nr: 20474-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALMEIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nomeio o Dr. Ernani Da Silva Lara Neto Castrillon, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).
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Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo arguição de impedimento 

ou suspeição do perito nomeado, tragam os autos conclusos.

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários e indicar documentos que eventualmente 

necessite nos originais para os trabalhos da perícia, podendo, se quiser, 

fazer carga dos autos.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a seguradora para que 

sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.

Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

intime a seguradora para que efetue o depósito judicial do respectivo 

valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC/2015).

Depositados os honorários, notifique-se o perito para que indique data, 

local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes.

Desde já, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo 

de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas razões 

finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada uma das 

partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413463 Nr: 18589-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDIA GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 15h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423180 Nr: 23665-37.2015.811.0002

 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: GEOVANE GIL GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 49), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve duas tentativas de citação (fls.40/40), a qual 

restou infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da 

parte ré por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388026 Nr: 4106-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Certifico que o atual advogado da parte autora não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual, 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em 

Parte", de 26/02/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. (...) 

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 

2018. Silvia Renata Anffe Souza, Juíza de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350469 Nr: 16177-65.2014.811.0002

 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: FLORENTINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 Autos nº16177-65.2014.811.0002 - Id. 350469

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 
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voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339508 Nr: 7547-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON JACINTO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE 

VEÍCULOS EIRELI, WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:OAB-MT 10016

 Autos nº7547-20.2014.811.0002 - Id. 339508

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289996 Nr: 9564-97.2012.811.0002

 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: CLAUDINETE VITORINO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERINO E OLIVEIRA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 116.832

 Autos nº9564-97.2012.811.0002 - Id. 289996

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada/autora, através de seu (sua) patrono (a) 

constituído (a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE 

o pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319135 Nr: 15514-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947B

 Autos nº15514-53.2013.811.0002 - Id. 319135

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306759 Nr: 2581-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 
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OAB:OAB/MT 10.877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Tatyane Neves 

Balduino em desfavor do requerido Cemat- Centrais de Elétricas 

Matogrossenses, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 208/209, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 1589-73.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO ALVES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA 3W LTDA (SOLUA VIAGENS PARA 

CUIABÁ), LUCIANA REGINA MATHEUS, LILIAN EVANGELISTA TEIXEIRA 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 689), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar a 

requerida.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve uma tentativa de citação (fls. 687), a qual restou 

infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279751 Nr: 23573-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO HENRIQUE ROSE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO DE CAMPOS CELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de intimação por edital (fls. 67), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287924 Nr: 7320-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY AVELINO SILVA GOMES 

FILHO - OAB:3242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e morais com pedido de liminar proposta por Darcy Avelino Silva 

Gomes Filho em desfavor do requerido Cemat- Centrais de Elétricas 

Matogrossenses, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 132/133, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353284 Nr: 18196-44.2014.811.0002

 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: JOÃO DA SILVA LEMES, MARLI MESSIAS DA SILVA 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENE MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083/MT, VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:OAB/MT 

9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 245375 Nr: 5841-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 
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IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da certidão de fls. 

113, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443005 Nr: 8356-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DAHER COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEREDO - OAB:7627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11.059/MT

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido de fls. 42, tendo em vista , ter decorrido o lapso temporal 

pretendido.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento no feito sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito artigo 485, inciso III do CPC/2015).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511330 Nr: 19740-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: BANCO BRADESCO S/A, BRUNO MEDEIROS PACHECO, 

ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, Credores e demais 

interessados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES E DEMAIS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS CREDORES E DEMAIS INTERESSADOS para 

que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que a 

manifestação contrária à restituição será recebida como contestação

Resumo da Inicial: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO formulado com fundamento no 

art. 85 e seguintes da Lei 11.101/05, que o bem retro descrito, foi 

arrecadado pelo Administrador Judicial no processo de falência da 

MASSA FALIDA DE APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Estando 

o pedido inaugural em conformidade com o art. 87 da Lei n.º 11.101/2005, 

e com os pressupostos gerais do artigo. 319 do CPC recebo a presente 

ação de restituição do bem

Despacho/Decisão: Visto, em correição.Trata-se de PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO formulado com fundamento no art. 85 e seguintes da Lei 

11.101/05, que o bem retro descrito, foi arrecadado pelo Administrador 

Judicial no processo de falência da MASSA FALIDA DE APIDIÁ 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Estando o pedido inaugural em 

conformidade com o art. 87 da Lei n.º 11.101/2005, e com os 

pressupostos gerais do artigo. 319 do CPC recebo a presente ação de 

restituição do bem.Intimem-se os falidos MASSA FALIDA DE APIDIÁ 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, OS CREDORES e O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para que se manifestem, no prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias, ressaltando que a manifestação contrária à restituição 

será recebida como contestação.A intimação dos interessados com 

advogados constituídos nos autos da falência será feita por publicação 

oficial, enquanto que os demais dever-se-ão ser intimados por edital.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.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, Bartyra Rossana 

Miyagawa, digitei.

Várzea Grande, 31 de março de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 227797 Nr: 8003-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRIMEIROS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA DE 

VÁRZEA GRANDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:6386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDAO - 

OAB:2255-A/MT

 Autos nº 2009/393 – Id. 227797

 Vistos, em correição.

Diante do pagamento efetuado pela parte requerida (fls. 172/176), 

intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 426864 Nr: 25566-40.2015.811.0002

 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: LAURINEY DOMINGOS MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 23 

de junho de 2016, às 15:00 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 402152 Nr: 12474-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, denota-se que a parte vencida promoveu o 

depósito da condenação antes do pedido de cumprimento de sentença, 

conforme fls. 72/73.

Sendo assim, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 88/89, tendo em vista o cumprimento espontâneo da parte requerida.

Expeça-se o alvará competente para liberação do montante já depositado 

nos autos (fl. 73), observando a conta bancária indicada à fl. 88.

Nos termos do § 3º do art. 450 da CNGC, dê ciência da presente decisão à 

requerente, consignando o valor liberado em favor do patrono.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 9297-72.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, KEILA 

CAVALCANTE ESCARPIM, OSEIAS MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação que discute contrato de 

natureza bancária, logo, em razão da matéria, a competência absoluta é 

da Vara Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314872 Nr: 11166-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ PASTRO-ME, VALMIR LUIZ PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ATIVA VEICULAR 

- ABRASAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão de fl. 168, o lapso temporal transcorrido e a 

inércia da parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no 

artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a 

parte requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, 

inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313927 Nr: 10153-55.2013.811.0002

 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: DALIRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ATIVA VEICULAR 

- ABRASAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 93) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 94), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411247 Nr: 17329-17.2015.811.0002

 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 DAS DORES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 10h20, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421757 Nr: 22888-52.2015.811.0002

 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: VANDERSON DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 10h40, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433479 Nr: 3093-26.2016.811.0002

 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: THYAGO FELIPE DA COSTA ROCHA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB8.184-A

 Vistos, em correição.

1 – Diante da intimação infrutífera do perito nomeado (fls. 108), nomeio em 

substituição Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA, médico 

especialista em medicina esportiva (CRM 5000 / RQE: 2076), que poderá 

ser encontrado na Rua Major Gama, número 1774 (CLIMERF), Centro Sul, 

Cuiabá (MT), CEP: 78.020-170, Telefone: (65) 98118-2438, devendo ser 

intimadao para manifestar sua aceitação ao encargo nos termos da 

decisão de fls. 100/101.

 2 - Havendo concordância da “expert” nomeado”, designe-se a Sra. 

Gestora Judiciária data para abertura dos trabalhos, dando integral 

cumprimento a decisão de fls. 100/101.

3 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406685 Nr: 14954-43.2015.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Verifica-se que, a parte autora requer pela busca de endereço da 

requerida e de seu sócio administrador por meio do Sistema INFOJUD e 

demais órgãos conveniados ao TJMT.

Registro que se faz cabível a citação da empresa ré através de seu sócio 

administrador, no entanto para viabilizar tal consulta de endereço é 

necessário que a parte autora traga aos autos o número do CPF ou o 

nome da genitora e data de nascimento deste ou ainda seu número do 

título de eleitor.

No mais, quanto ao endereço da empresa ré este deve ser aquele 

indicado no extrato da Receita Federal, haja vista que a empresa se 

encontra com situação cadastral ‘ativa’ (fls. 26/27), sendo pertinente a 

expedição de Carta Precatória para nova tentativa de citação.

Feitas tais considerações, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo as informações 

ou recolhendo a diligência necessária, conforme exposto acima.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321645 Nr: 18056-44.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESUINO BRITO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo da deliberação acima, designo audiência de conciliação para 

o dia 14 de maio de 2018, às 09h30min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242182 Nr: 3406-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA INÁCIA MACIEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT5246

 [...]Sendo assim, não há como acolher a alegação do executado, posto 

que não comprovou adequadamente que a importância penhorada se 

enquadra no inciso IV, do artigo 833, do CPC e não configurada a 

impenhorabilidade, impõe-se a manutenção do bloqueio dos valores.Desse 

modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e, consequentemente, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio visto que não houve comprovação de 

que a penhora se deu sobre honorários advocatícios/salário percebido 

pelo executado.No mais, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327291 Nr: 23615-79.2013.811.0002

 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: AURELINO PIERRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos nº23615-79.2013.811.0002 - Id.327291

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440790 Nr: 7186-32.2016.811.0002

 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: G S COMÉRCIO DE MOTOS LTDA (MUNIQUE MOTORS - 

BMW MOTOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 30) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 35), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409748 Nr: 16495-14.2015.811.0002

 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: KAUANNY AUXILIADORA ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KLEIM - 

OAB:OAB/MT19.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 29) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 30), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333630 Nr: 2210-50.2014.811.0002

 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: LIDIA ZEFERINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHANSE DE 

REFRIGERANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 41) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 43), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254685 Nr: 12963-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 523 de 569



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que transcorreu o prazo do edital de intimação (certidão de 

fls. 152), intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar e requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249194 Nr: 8710-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I N S T I T U I Ç Ã O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIOGREI CRAVO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido formulado pela autora, para determinar que se expeça 

ofício as empresas de telefonia e concessórias de serviços solicitando 

que informe o endereço da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Presta a informação, expeça-se mandado de citação.

 Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272439 Nr: 14095-66.2011.811.0002

 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: AUGUSTO DA SILVA, NELSON BERNARDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSÉ SCHAFER, NELSON BERNARDES 

LEÃO, AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032, RUBI GOTLIB KELM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Autos nº 14095-66.2011.811.0002 – Id. 272439

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 92/94, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 268788 Nr: 7512-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DOMINGOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASTOS DE PINHO FILHO, ANA MARIA 

CURVO DE PINHO, DEVAIR MORAES FERREIRA DE AMORIM BISPO, LUIZ 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca do 

Ofício de fls. 648/649.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114859 Nr: 10320-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA, DISAL ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618, 

LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT15.714/0

 Vistos em correição.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição e depósito de fls. 269 e 270/270v..

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289060 Nr: 8587-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEXON JEAN DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099/MT

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 02 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325060 Nr: 21448-89.2013.811.0002

 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: JHONES CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSE DE MATOS, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001

 Vistos em correição.

Diante dos documentos acostados às fls. 360/380 e, considerando que 

não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intimem-se o Autor e o Requerido Nilson José de Matos para manifestarem 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445482 Nr: 9655-51.2016.811.0002

 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: FABRÍCIO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO 
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(AGENCIA 0830 - VARZEA GRANDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, em correição.

À vista da certidão de fls. 34, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificar sua ausência à audiência de conciliação designada. 

Consigne-se que a ausência de justificativa plausível, implicará na 

aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC, sem prejuízo da 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Em igual prazo deverá manifestar se tem interesse em participar do 

mutirão de conciliação.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

autora pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395146 Nr: 8513-46.2015.811.0002

 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: MARCOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 11h20, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 18612-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro da Conceição, Contese Contadores Associados 

S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJ/MT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 378912 Nr: 25970-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: amanda b.de oliveira sodré - 

OAB:13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033/MT

 Vistos, em correição.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 123, determino a intimação da parte contrária para se manifestar em 5 

(cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280556 Nr: 24474-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA RODRIGUES PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.658, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Monitória que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337317 Nr: 5654-91.2014.811.0002

 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: ADRIELLY DO AMARAL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Vistos em correição.

Em análise dos autos consta-se que a contestação de fls. 43/53 foi 

apresentada de forma extemporânea, conforme certificado às fls. 96.

 De tal modo, a vista da intempestividade da peça defensiva apresentada 

pelo Requerido, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do Código 

de Processo Civil.

 Todavia, tendo em vista que o Requerido constituiu advogado nos autos e 

considerando que o revel pode intervir no processo, recebendo-o no 

estado em que se encontra, deixo de aplicar seus efeitos (art. 346 e 349 

do Código de Processo Civil).

Desse modo, intimem-se as partes para especificar as provas que 

porventura ainda pretendam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

 No mais, diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do Código de Processo Civil), e considerando 

que a conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o 

dia 21 de maio de 2018, às 15h30, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do Código de Processo Civil).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435893 Nr: 4571-69.2016.811.0002

 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: MARIA ANTONIA GALVÃO DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780

 Vistos em correição.

Intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

petição de fls. 70/72..

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390069 Nr: 5356-65.2015.811.0002

 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: BERNADETH RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DUARTE FREITAS, MAXIMIANO 

RONALDO DE AMEILDA LADO DIREITO, KIVIA KELLAN SANTOS DE 

ARRUDA LADO ESQUERDO, FLAVIA ANGELA NASCIMENTO FUNDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o petitório de fls. 76/77. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313348 Nr: 9490-09.2013.811.0002

 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: CDDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 96/98, e eventualmente o decurso do prazo de 

180 para suspensão das ações de execuções face o deferimento da 

medida liminar da recuperação judicial da requerida, intime-se a parte 

autora/exequente para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216182 Nr: 11548-58.2008.811.0002

 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: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400929 Nr: 11847-88.2015.811.0002

 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: MARIANA DE MELO CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 11h40, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 528625 Nr: 3525-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENIX COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENHUR DANELICHEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CAVALCANTE 

- OAB:MT 9.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:PR 58.816

 Vistos, em correição.

Digne-se esta secretaria a certificar quanto à tempestividade dos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, observando o feito principal de n. 

26453-24.2015.811.0002- Código 428302.

De mesmo modo, certifique-se nos autos principais (nº. 

26453-24.2015.8.11.0002 -código 428302) quanto à oposição dos 

presentes Embargos à Execução, informando quanto à tempestividade e 

identificando o número da presente demanda naqueles autos.

Intime-se. Cumpra-se

Várzea Grande/MT, 16 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205859 Nr: 1837-29.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGORDINHOS - TRANSP. COM. IMP. E EXP. LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A, BRASIL 

TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 

8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, Mario Cardi 

Filho - OAB:3584-A

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 597/598, e eventualmente o decurso do prazo de 

180 dias para suspensão das ações de execuções face o deferimento da 

medida liminar da recuperação judicial da requerida, intime-se a parte 

autora/exequente para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229522 Nr: 9677-56.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZÊNIA CONCEIÇÃO POMPEO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 Intime-se a parte credora para que se manifeste nos autos indicando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução. Prazo 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, com fulcro no artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente os 

credores, para que, em 05 (cinco), dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351105 Nr: 16659-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAFOUR COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO, AÇO, 

METAIS E DERIVADOS J. SANTIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tulio Fernandes Melo - 

OAB:16291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 Considerando a certidão de fl. 62, com fulcro no artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito e informe sobre a 

distribuição da carta precatória, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC/2015).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306085 Nr: 1827-09.2013.811.0002

 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: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 Considerando a certidão de fl. 37, com fulcro no artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito e informe endereço para 

citação da empresa, sob pena de extinção do feito (artigo 485, inciso III do 

CPC/2015).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430218 Nr: 952-34.2016.811.0002

 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: JEFFERSON FARIA MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação de fls. 47/51.

Após, especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 247972 Nr: 7656-73.2010.811.0002

 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: CARMEM APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE FIORENTINE TROVATO CASTORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

À vista da ausência injustificada da parte autora na audiência de instrução 

(fls. 84), bem assim o não cumprimento da determinação de fls. 82, 

determino a intimação pessoal do autor para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

(artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340197 Nr: 8102-37.2014.811.0002

 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: José Rodrigues de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, F.C PEREIRA E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6070/MT

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação de fls. 65/77.

Após, especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 15h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310519 Nr: 6588-83.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURILIO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 1 - Diante do teor da petição acostada às fls. 86, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

intime-se a parte autora a manifestar acerca do depósito efetuado nos 

autos. Prazo: 10 dias.

 2 – Havendo concordância acerca do depósito, transfira o valor à conta a 

ser indicada no processo.
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3 – Acaso o dinheiro seja depositado na conta do advogado, intime-se a 

autora pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da 

transferência efetuada.

4 - No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342220 Nr: 9691-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E 

OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 4801-B

 Vistos em correição.

Diante da comprovação do cumprimento voluntário da parte requerida (fls. 

130/131), intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387693 Nr: 3847-02.2015.811.0002

 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: RODRIGO DE LIMA VIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 83/930, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação.

Em sendo assim, intime-se a parte autora a manifestar acerca do depósito 

efetuado nos autos. Prazo: 10 dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448755 Nr: 11268-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCETL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MAURO PIRES - OAB:GO/ 

4.232, PAULO RENATO FREITAS NEVES - OAB:GO/33.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 44), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve duas tentativas de citação (fls. 26/42), a qual 

restou infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da 

parte ré por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323342 Nr: 19741-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ SANTOS ANDRADE, MARIALVA 

GUIMARÃES MOTTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 67), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve uma tentativa de citação (fls. 66), a qual restou 

infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451088 Nr: 12377-58.2016.811.0002

 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: EFH, GCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGECSRCEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 Vistos etc.

Atento aos autos, verifico que junto a contestação (fls. 47/55), o requerido 

Paulo Dias da Silva formulou reconvenção, sendo que esta não foi 

devidamente recebida/apreciada até o presente momento, razão pela qual 

passo a fazê-lo.

Conforme dispõe o art. 319 do NCPC, a reconvenção apresentada pelo réu 

não contém os requisitos indispensáveis à propositura da ação.

 Assim, intime-se o requerido/reconvinte a emendar a reconvenção, 

providenciando sua regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do NCPC, principalmente procedendo ao recolhimento 

das custas, sob pena do indeferimento do pedido reconvencional.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331530 Nr: 258-36.2014.811.0002

 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: GRASIELLE GOUVEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 172/174, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 177/178) proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.
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No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321144 Nr: 17545-46.2013.811.0002

 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: BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA

 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

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 99/101, por meio da qual a parte 

requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância da 

parte autora (fls. 104), proceda à transferência dos valores depositados 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335209 Nr: 3698-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO REINER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 117/119, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 120) proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255361 Nr: 14684-92.2010.811.0002

 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: CELSO KIYOSHI HAZAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEMAT-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016, LEONARDO A. DE S. FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14.833, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJ/MT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374527 Nr: 22701-78.2014.811.0002

 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: RAYRA STEFANI SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 82/86, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 87.

Às fls. 89, a requerida manifestou requerendo a intimação da autora para 

manifestar acerca do depósito voluntário.

Na petição de fls. 9, manifesta concordando com o depósito realizado.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323214 Nr: 19595-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE ARRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nilton de Arruda 

Assis desfavor de Tim Celular S/A.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida referende a condenação do decisium de fls. 

99/100, contudo havia saldo remanescente a ser pago (petição e cálculo 

de fls. 102).

Na decisão de fls. 103, determinou-se a liberação do dinheiro depositado 

nos autos e intimação do devedor para pagamento do restante.

 A liquidação se deu às fls. 123.

 Intimado, a credora manifestou-se às fls. 125, requerendo o levantamento 

do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

Prov. nº 16/2011-CGJ.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284064 Nr: 3040-84.2012.811.0002

 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: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB/MT 6089, PALLOMA E. TORQUATO DA SILVA - OAB:10.162E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

Em atenção à petição de fls. 74/75, autorizo a expedição de alvará judicial 

para restituir o valor depositado a título de honorários periciais em favor da 

parte requerida.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, COM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404757 Nr: 13817-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Recebo a inicial.Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC/2015.No 

que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Nesta senda, verifica-se 

não restar presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que o 

documento de fl. 29, não demonstra nenhuma negativação realizada pela 

empresa demandada. Dessa maneira, indefiro o pedido de tutela de 

urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375214 Nr: 23202-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANI ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marines carolina zimmer 

martins - OAB:23517/O, RUBIA MARA BARTH - OAB:15243, VANUZA 

MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JÚNIOR - 

OAB:305.323

 Vistos, em correição.

Diante do interesse na realização de audiência de conciliação, 

manifestado na petição de fl. 306, remetam-se os autos ao CEJUSC, para 

tentativa de conciliação, a qual se dará com relação à presente pretensão 

e à dos autos principais.

 Havendo acordo, venham os autos conclusos para sentença 

homologatória.

 Não havendo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350774 Nr: 16397-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI APARECIDA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80.055-MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 Vistos, em correição.

1- Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 194/200), devendo o douto causídico trazer aos autos dados 

bancários para levantamento do dinheiro.

 Acaso o dinheiro seja depositado na conta do advogado, intime-se a 

autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da 

transferência efetuada.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 227/239), intime-se a 

parte requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Remetam os autos ao Contador Judicial para computo das custas 

processuais, intimando a ré no seguimento ao pagamento. Prazo: 5 dias.

 5- Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234981 Nr: 14958-90.2009.811.0002

 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: CARLOS EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:MT 

13.604-A

 Vistos, em correição.

Diante do resultado do agravo de instrumento interposto contra a decisão 

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memória 

atualizada de seu crédito, uma vez que a de fl. 490 está, neste momento, 

desatualizada.

 Posteriormente, independentemente de outra providência, intimem-se os 

requeridos para que, em igual prazo, realizem o depósito dos referidos 

valores, sob pena de ser realizada penhora ‘on line’.

 Destaco, ao final, não haver razões para acolhimento da manifestação de 

fls. 491/492, uma vez se tratar de obrigação de cunho solidário, conforme, 

inclusive, restou decidido pela instância superior, às fls. 483/485.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394256 Nr: 7943-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELSON PAIVA PEREIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por profissionais habilitados a procurar em Juízo.Observa-se que a 

requerida, suscitou preliminarmente: 1) falta de interesse de agir, por 

ausência de prévio requerimento administrativo; 2) ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, já que a parte autora não trouxe anexo à inicial comprovante de 

endereço para justificar a fixação de competência de foro.Primeiramente, 

a despeito dos argumentos versados na contestação, rejeito a preliminar 

de carência da ação por falta de interesse de agir, pois é desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação, de acordo 

com a exegese do artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição 

Federal.Ademais, desnecessária a juntada de comprovante de endereço 

pela parte autora, já que há nos autos outros documentos evidenciando 

sua residência na Comarca, tais como boletim de ocorrência, requisição de 
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exame de corpo de delito, boletim de atendimento, etc. Destarte, rejeito a 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo.Portanto, não havendo outras questões 

processuais pendentes declaro saneado o processo.Em relação às 

provas pleiteadas pela parte autora, constata-se desnecessária a 

realização de audiência na medida em que os documentos atrelados à 

inicial corroboram o fatos aduzidos na inicial no sentido de que o autor 

sofreu acidente de trânsito e deste sinistro decorreram lesões.Em 

contrapartida, infere-se pertinente o requerimento de prova pericial 

veiculado pela parte requerida “para apuração da invalidez, sua extensão, 

irreversibilidade” e aferição do liame existente entre o acidente de trânsito 

e as lesões/sequelas suportadas pelo autor. Desta feita, nomeio o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, para a realização de perícia 

no autor, o qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, 

independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435148 Nr: 4132-58.2016.811.0002

 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 WILLIAN SILVA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB8.184-A

 Vistos em correição.

 A considerar que a contestação de fls. 21/45, há preliminares levantadas 

pela parte requerida, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, 

apresente réplica, ocasião em que deverá especificar as provas que 

eventualmente pretende produzir.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438230 Nr: 5840-46.2016.811.0002

 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: ODINEIA CRISTINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Primeiramente, reconheço a revelia da requerida, 

uma vez que, conquanto tenha sido devidamente citada, deixou de 

apresentar resposta (certidão de fl. 32). Infere-se pertinente o 

requerimento de prova pericial veiculado pela parte autora “para apuração 

da invalidez, sua extensão, irreversibilidade” e aferição do liame existente 

entre o acidente de trânsito e as lesões/sequelas suportadas pelo autor. 

Desta feita, nomeio o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 

CPC).Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo 

arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, tragam os 

autos conclusos.Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar proposta de honorários e indicar documentos que 

eventualmente necessite nos originais para os trabalhos da perícia, 

podendo, se quiser, fazer carga dos autos.Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a seguradora para que sobre ela se manifeste (art. 

465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, conclusos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444941 Nr: 9364-51.2016.811.0002

 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: MIGUEL ARRUDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos em correição. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo.Observa-se que a requerida, suscitou preliminarmente a falta de 

interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. 

Primeiramente, a despeito dos argumentos versados na contestação, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, pois 

é desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento de 

ação, de acordo com a exegese do artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição 

Federal.Ademais, desnecessária a juntada de comprovante de endereço 

pela parte autora, já que há nos autos outros documentos evidenciando 

sua residência na Comarca, tais como boletim de ocorrência, requisição de 

exame de corpo de delito, boletim de atendimento, etc.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433132 Nr: 2883-72.2016.811.0002

 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: SONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

cópia da negativa administrativa, de modo a demonstrar a existência de 

seu interesse processual.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a demandada para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420371 Nr: 22192-16.2015.811.0002

 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: ROGÉRIO PEDRO ARRUDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, apresente réplica, 

oportunidade em que deverá especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

Após, intime-se a parte requerida para que também manifeste quanto ao 

seu interesse na produção probatória.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430419 Nr: 1067-55.2016.811.0002

 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: PABLO ROGGER QUADROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O
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 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

cópia da negativa administrativa, de modo a demonstrar a existência de 

seu interesse processual.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a demandada para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442918 Nr: 8301-88.2016.811.0002

 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: ROBSON DE SOUZA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

cópia da negativa administrativa, de modo a demonstrar a existência de 

seu interesse processual.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a demandada para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393407 Nr: 7431-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte demandada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar resposta ao pedido administrativo formulado pela parte autora.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a autora para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 20613-67.2014.811.0002

 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: ELISANA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

cópia da negativa administrativa, de modo a demonstrar a existência de 

seu interesse processual.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a demandada para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302164 Nr: 22977-80.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM, JULIA DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:OAB-MT 9203, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

 Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nomeio o Dr. Ernani Da Silva Lara Neto Castrillon, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).

Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo arguição de impedimento 

ou suspeição do perito nomeado, tragam os autos conclusos.

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários e indicar documentos que eventualmente 

necessite nos originais para os trabalhos da perícia, podendo, se quiser, 

fazer carga dos autos.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a seguradora para que 

sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.

Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

intime a seguradora para que efetue o depósito judicial do respectivo 

valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC/2015).

Depositados os honorários, notifique-se o perito para que indique data, 

local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes.

Desde já, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo 

de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas razões 

finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada uma das 

partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435615 Nr: 4414-96.2016.811.0002

 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: MARCIO RONEY BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB8.184-A

 Vistos em correição.As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo.Observa-se que a requerida, suscitou preliminarmente a falta de 

interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. 

Primeiramente, a despeito dos argumentos versados na contestação, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

processual, uma vez que a parte demanda, na contestação apresentada 

manifestou quanto ao mérito da pretensão, de modo que qualificado está 

seu interesse processual. Ademais, desnecessária a juntada de 

comprovante de endereço pela parte autora, já que há nos autos outros 

documentos evidenciando sua residência na Comarca, tais como boletim 

de ocorrência, requisição de exame de corpo de delito, boletim de 

atendimento, etc. Destarte, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.Portanto, 

não havendo outras questões processuais pendentes declaro saneado o 

processo.Em relação às provas pleiteadas pela parte autora, constata-se 

desnecessária a realização de audiência na medida em que os 
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documentos atrelados à inicial corroboram o fatos aduzidos na inicial no 

sentido de que o autor sofreu acidente de trânsito e deste sinistro 

decorreram lesões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440924 Nr: 7284-17.2016.811.0002

 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: ANDREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Vistos em correição.As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo.Observa-se que a requerida, suscitou preliminarmente a falta de 

interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. 

Primeiramente, a despeito dos argumentos versados na contestação, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

processual, uma vez que a parte demanda, na contestação apresentada 

manifestou quanto ao mérito da pretensão, de modo que qualificado está 

seu interesse processual. Portanto, não havendo outras questões 

processuais pendentes declaro saneado o processo.Em relação às 

provas pleiteadas pela parte autora, constata-se desnecessária a 

realização de audiência na medida em que os documentos atrelados à 

inicial corroboram o fatos aduzidos na inicial no sentido de que o autor 

sofreu acidente de trânsito e deste sinistro decorreram lesões.Em 

contrapartida, infere-se pertinente o requerimento de prova pericial 

veiculado pela parte requerida “para apuração da invalidez, sua extensão, 

irreversibilidade” e aferição do liame existente entre o acidente de trânsito 

e as lesões/sequelas suportadas pelo autor. Desta feita, nomeio o Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, para a realização de perícia no autor, 

o qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, independentemente de 

compromisso legal (artigo 422 CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390411 Nr: 5603-46.2015.811.0002

 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: ADELINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

que, no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387966 Nr: 4066-15.2015.811.0002

 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: MARCOS DIONE DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição.

 Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nomeio o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).

Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo arguição de impedimento 

ou suspeição do perito nomeado, tragam os autos conclusos.

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários e indicar documentos que eventualmente 

necessite nos originais para os trabalhos da perícia, podendo, se quiser, 

fazer carga dos autos.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a seguradora para que 

sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.

Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

intime a seguradora para que efetue o depósito judicial do respectivo 

valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC/2015).

Depositados os honorários, notifique-se o perito para que indique data, 

local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes.

Desde já, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo 

de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas razões 

finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada uma das 

partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405988 Nr: 14533-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZORIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Vistos em correição.

 Diante do interesse manifestado pelas partes na produção de prova 

testemunhal, designo o dia 10 de julho de 2018, às 14:00 horas, para 

realização da audiência de instrução.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

o rol de testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de 

pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

No tocante, ao pedido de perícia médica, apresentado pelo autor, não 

vislumbro tal necessidade neste momento, já que a interpretação dos 

exames realizados não demanda conhecimentos profundos na área 

médica, ainda mais quando se discute, conforme a hipótese dos autos, 

questão referente ao cumprimento do contrato de plano de saúde.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287210 Nr: 6507-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE 

AZEVEDO, FRANCISCO KENNEDY SCOFONI F.DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZAN JUNIOR - OAB:SP 

305323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE INFANTINO FRAÇA - 

OAB:14.668, Marcus Vinicius Souza Lima - OAB:21.278

 Vistos, em correição.

Intime-se a parte excepta, nos termos do art. 10 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto ao teor da 

exceção de pré-executividade de fls. 75/99.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389482 Nr: 5024-98.2015.811.0002

 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: MARILTON LUCIANO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

cópia da negativa administrativa, de modo a demonstrar a existência de 

seu interesse processual.

 Com a juntada do referido documento, intime-se a demandada para que 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393397 Nr: 7422-18.2015.811.0002

 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: JORGE LUIZ FEITOZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 12h00, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404480 Nr: 13619-86.2015.811.0002

 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 EDUARDA DA GUIA, MARIA SANTOS DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 12h20, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417550 Nr: 20778-80.2015.811.0002

 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: RODRIGO COSTA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB8.184-A

 Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem se 

desejam produzir outras provas, além das carreadas nos autos, 

especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411380 Nr: 17409-78.2015.811.0002

 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: GERSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:12333/MT

 Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem se 

desejam produzir outras provas, além das carreadas nos autos, 

especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435150 Nr: 4134-28.2016.811.0002

 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: LUÍS FERNANDO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB8.184-A

 Vistos, em correição.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida ás fls. 115, intime-se o perito para manifestar, no prazo de 

10 (dias).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395160 Nr: 8527-30.2015.811.0002

 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: OLAVO LUIZ BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria desta vara 

conforme determinado na seção 28 da CNGC.

Assim, considerando que a ausência de manifestação da parte autora 

configura abandono da causa, bem como a vista do disposto na Súmula 

270 do STJ, intime-se a requerida para manifestar e requerer o que 

entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. Consigne-se que a 

ausência de manifestação, implicará na anuência tácita com a extinção do 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Consigno que, como a parte autora não cumpriu com o seu dever de 

manter o endereço atualizado (art. 77, V, do CPC) fica impossibilitada a 

sua intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º. do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388861 Nr: 4650-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILLA MESQUITA BUZETTI - 

OAB:9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria desta vara 

conforme determinado na seção 28 da CNGC.

Assim, considerando que a ausência de manifestação da parte autora 

configura abandono da causa, bem como a vista do disposto na Súmula 

270 do STJ, intime-se a requerida para manifestar e requerer o que 

entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. Consigne-se que a 

ausência de manifestação, implicará na anuência tácita com a extinção do 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386427 Nr: 2904-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA, MARILZA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade 

da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º 

do CPC. Anoto que, a concessão da gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar da multa imposta às fls. 121(art. 486, § 4º, da CNGC), 

devendo a secretaria cumprir com o disposto na Seção 28 da CNGC. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418244 Nr: 21135-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ROMÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intime-se a parte demandada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar resposta ao pedido administrativo formulado pela parte autora.

Com a juntada do referido documento, intime-se a autora para que se 

manifeste em igual prazo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386691 Nr: 3114-36.2015.811.0002

 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: GABRIEL PERETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos em correição.

 Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nomeio o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá escrupulosamente 

seu encargo, independentemente de compromisso legal (artigo 422 CPC).

 Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações:

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo arguição de impedimento 

ou suspeição do perito nomeado, tragam os autos conclusos.

Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários e indicar documentos que eventualmente 

necessite nos originais para os trabalhos da perícia, podendo, se quiser, 

fazer carga dos autos.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a seguradora para que 

sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, 

conclusos.

Caso não haja manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, 

intime a seguradora para que efetue o depósito judicial do respectivo 

valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC/2015).

Depositados os honorários, notifique-se o perito para que indique data, 
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local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes.

Desde já, defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para início dos trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo 

de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e apresentem suas razões 

finais escritas, oportunidade em que o assistente técnico de cada uma das 

partes poderá apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, 

CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445603 Nr: 9727-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE JOSE DESIDÉRIO DE PINHO, 

DECUJUS DE ANA SIMÕES PINHO, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA 

CAMARGO - OAB:11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do 

referido imóvel.

II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os interesssados em 

lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do 

CPC).

III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

IV – Dê-se vistas ao Ministério Público.

Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394260 Nr: 7947-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI JANDIRA ISIDORO DA SILVA

 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: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

que, no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406823 Nr: 15023-75.2015.811.0002

 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: BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 67), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve uma tentativa de citação (fls. 66), a qual restou 

infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001667-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BENEDITA DE SOUZA (AUTOR)

G. G. A. (AUTOR)

I. V. G. A. E. S. (AUTOR)

PATRICIA GREGORIO (AUTOR)

G. F. G. D. C. (AUTOR)

M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA LEMES OAB - PR11408 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VALDILEIA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001667-59.2016.8.11.0002 

1)Vistos, em correição 2) Confiro às partes o prazo de 15 (quinze) dias 

sucessivos para apresentação dos memoriais finais, iniciando-se pelo 

autor. 3) Com as alegações derradeiras nos autos, venham os autos 

conclusos. 4) Saem os presentes devidamente intimados. 5) Cumpra-se.”. 

Várzea Grande/MT, 22 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMONICO LAUREANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação. no prazo de 10(dez) dias , 2 de abril de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 536 de 569



Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004196-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REBOLLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

LUIZ SOARES (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 

promoção horizontal e progressão vertical para a classe e nível que faz 

jus, bem como ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora assinalou que não preencheu os requisitos 

previstos na lei para a elevação de classe. 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 Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre 

o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a 

progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 

(três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na 

avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe 

(horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo 

servidor. É o que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: 

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe 

para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de 2 anos 

para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de formação 

continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. (...) Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei 

Complementar: I- Cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na 

Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de 

pós-graduação na sua área; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, 

requisito na Classe C acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou cursos de mestrado na sua área; 

d) Classe E, requisito na Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de 

doutorado na sua área. II - cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito na Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional; III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, 

requisito da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da 

Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da 

Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; § 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista 

no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação 

subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no 

interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação 

mínima necessária para obter a promoção. § 2º. Na hipótese do § 1º será 

reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em 

que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a 

promoção.” In casu, a parte Impetrante é servidora efetiva, no cargo de 

fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o 

reenquadramento para o nível 02, classe B. De fato, a realização da 

avaliação funcional encontra respaldo legal, e trata-se de um poder-dever 

da Administração Pública, possibilitando a promoção horizontal e 

progressão vertical dos servidores, restando evidente que o servidor faz 

jus à avaliação para fins de possível reenquadramento. Contudo, é 

impossível saber pelo quanto produzidos nos autos, se a parte Impetrante 

preenche todos os requisitos necessários para a concessão das 

promoções pleiteadas. Ainda, não há evolução funcional automática, 

sendo necessária a realização das avaliações previstas na legislação 

específica. Em tal ocasião, apenas, é que poderá ser verificado se o 

servidor preenche todos os requisitos para o referido reenquadramento. 

Sendo assim, é necessária a avaliação para fins de ascensão funcional, o 

que só pode ser realizada pelo próprio Município, não podendo ser 

concedida de pronto. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, denego a segurança deduzida pela impetrante, e extingo o pleito 

mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 

485, IV, do NCPC, por ausência de comprovação do direito líquido e certo 

do impetrante. Oficie-se a autoridade coatora da prolação desta sentença. 

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. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001980-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZON MARCELO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

LUIZ SOARES (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 

promoção horizontal e progressão vertical para a classe e nível que faz 

jus, bem como ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora assinalou a inadequação da via eleita. 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 Lei Complementar 3.507/2010, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da 

Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea 

Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor 

comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de 

média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a 

promoção de classe (horizontal) fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem 

do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da 

mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe 

B e de 2 anos para as classes subsequentes; II – a participação em 

cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a 

titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. § 

1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada 

dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente 
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com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. (...) Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei 

Complementar: I- Cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na 

Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de 

pós-graduação na sua área; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, 

requisito na Classe C acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou cursos de mestrado na sua área; 

d) Classe E, requisito na Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de 

doutorado na sua área. II - cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito na Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional; III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, 

requisito da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da 

Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da 

Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; § 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista 

no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação 

subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no 

interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação 

mínima necessária para obter a promoção. § 2º. Na hipótese do § 1º será 

reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em 

que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a 

promoção.” In casu, a parte Impetrante é servidora efetiva pretende o 

reenquadramento para o nível 08, classe E. De fato, a realização da 

avaliação funcional encontra respaldo legal, e trata-se de um poder-dever 

da Administração Pública, possibilitando a promoção horizontal e 

progressão vertical dos servidores, restando evidente que o servidor faz 

jus à avaliação para fins de possível reenquadramento. Contudo, é 

impossível saber pelo quanto produzidos nos autos, se a parte Impetrante 

preenche todos os requisitos necessários para a concessão das 

promoções pleiteadas. Ainda, não há evolução funcional automática, 

sendo necessária a realização das avaliações previstas na legislação 

específica. Em tal ocasião, apenas, é que poderá ser verificado se o 

servidor preenche todos os requisitos para o referido reenquadramento. 

Sendo assim, é necessária a avaliação para fins de ascensão funcional, o 

que só pode ser realizada pelo próprio Município, não podendo ser 

concedida de pronto. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, denego a segurança deduzida pela impetrante, e extingo o pleito 

mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 

485, IV, do NCPC, por ausência de comprovação do direito líquido e certo 

do impetrante. Oficie-se a autoridade coatora da prolação desta sentença. 

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. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005279-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA RODRIGUES MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (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 

elevação da classe e nível da Carreira, bem como ao pagamento de todas 

as parcelas vencidas e vincendas, com fundamento na Lei Complementar 

4.014/2014. Notificada, a autoridade apontada como coatora não 

apresentou suas informações. 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 Lei Complementar 4.014/2014, que dispõe sobre a Criação da Carreira 

dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social exige para a 

promoção horizontal – classe a titulação exigida para o respectivo cargo e 

para a progressão vertical – de um nível para o outro, o interstício de 03 

(três) anos e o tempo de serviço público contado a partir da data do 

ingresso do profissional no cargo efetivo. É o que se observa da leitura 

dos seguintes dispositivos legais: “Art. 13. O cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de 

acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) 

horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei. Art. 14. As 

classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para 

provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma: I – Classe A: 

formação em nível de ensino elementar; II – Classe B: cursos de 

capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta), 

podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas; III – 

Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de 

Nível Médio Técnico; IV – Classe D: Formação em Nível Superior. (...) Art. 

16. (...) III – Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, 

levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração 

direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme 

níveis constantes nas Tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei. (...) Art. 22. 

(...) §4°. Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de 

Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente.” No 

presente caso, o servidor tomou posse efetivamente mediante concurso 

público municipal em 29/07/2013, estando enquadrado na classe A, nível 

01, e na data do ajuizamento do presente “writ”, contava com pouco mais 

de 03 anos de efetivo exercício profissional, fazendo jus tão somente a 

progressão vertical para o nível 02, porque não demonstrou a carga 

horária mínima de 160 horas para obter a almejada progressão horizontal – 

classe B. Portanto, a parte Impetrante faz jus à percepção da progressão 

funcional, em sua modalidade vertical, no nível 02 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 02 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 
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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: 1001572-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA RODRIGUES DE AMORIM GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (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 

promoção horizontal e progressão vertical para a classe e nível que faz 

jus, bem como ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora assinalou que não preencheu os requisitos 

previstos na lei para a elevação de classe. 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 Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre 

o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a 

progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 

(três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na 

avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe 

(horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo 

servidor. É o que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: 

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe 

para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de 2 anos 

para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de formação 

continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. (...) Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei 

Complementar: I- Cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na 

Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de 

pós-graduação na sua área; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, 

requisito na Classe C acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou cursos de mestrado na sua área; 

d) Classe E, requisito na Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de 

doutorado na sua área. II - cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito na Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional; III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, 

requisito da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da 

Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da 

Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; § 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista 

no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação 

subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no 

interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação 

mínima necessária para obter a promoção. § 2º. Na hipótese do § 1º será 

reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em 

que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a 

promoção.” In casu, a parte Impetrante é servidora efetiva, no cargo de 

auxiliar operacional de serviços diversos, lotada na Secretaria Municipal 

de Saúde, a partir de 26/01/1994, atualmente enquadrada no nível 08, 

classe B, objetivando o reenquadramento para o nível 10, classe E. De 

fato, a realização da avaliação funcional encontra respaldo legal, e 

trata-se de um poder-dever da Administração Pública, possibilitando a 

promoção horizontal e progressão vertical dos servidores, restando 

evidente que o servidor faz jus à avaliação para fins de possível 

reenquadramento. Contudo, é impossível saber pelo quanto produzidos 

nos autos, se a parte Impetrante preenche todos os requisitos 

necessários para a concessão das promoções pleiteadas. Ainda, não há 

evolução funcional automática, sendo necessária a realização das 

avaliações previstas na legislação específica. Em tal ocasião, apenas, é 

que poderá ser verificado se o servidor preenche todos os requisitos para 

o referido reenquadramento. Sendo assim, é necessária a avaliação para 

fins de ascensão funcional, o que só pode ser realizada pelo próprio 

Município, não podendo ser concedida de pronto. Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, denego a segurança deduzida pela 

impetrante, e extingo o pleito mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da 

Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, por ausência de 

comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. 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. Havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006036-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRANCO ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (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 

promoção horizontal e progressão vertical para a classe e nível que faz 

jus, bem como ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora assinalou que não preencheu os requisitos 

previstos na lei para a elevação de classe. 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 Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre 
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o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a 

progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 

(três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na 

avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe 

(horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo 

servidor. É o que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: 

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe 

para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de 2 anos 

para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de formação 

continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. (...) Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei 

Complementar: I- Cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na 

Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de 

pós-graduação na sua área; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, 

requisito na Classe C acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou cursos de mestrado na sua área; 

d) Classe E, requisito na Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de 

doutorado na sua área. II - cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito na Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional; III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, 

requisito da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da 

Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da 

Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; § 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista 

no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação 

subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no 

interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação 

mínima necessária para obter a promoção. § 2º. Na hipótese do § 1º será 

reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em 

que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a 

promoção.” In casu, a parte Impetrante é servidora efetiva, no cargo de 

auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 

partir de 21/09/1993, atualmente enquadrada no nível 08, classe C, 

objetivando o reenquadramento para o nível 09, classe D. De fato, a 

realização da avaliação funcional encontra respaldo legal, e trata-se de 

um poder-dever da Administração Pública, possibilitando a promoção 

horizontal e progressão vertical dos servidores, restando evidente que o 

servidor faz jus à avaliação para fins de possível reenquadramento. 

Contudo, é impossível saber pelo quanto produzidos nos autos, se a parte 

Impetrante preenche todos os requisitos necessários para a concessão 

das promoções pleiteadas. Ainda, não há evolução funcional automática, 

sendo necessária a realização das avaliações previstas na legislação 

específica. Em tal ocasião, apenas, é que poderá ser verificado se o 

servidor preenche todos os requisitos para o referido reenquadramento. 

Sendo assim, é necessária a avaliação para fins de ascensão funcional, o 

que só pode ser realizada pelo próprio Município, não podendo ser 

concedida de pronto. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, denego a segurança deduzida pela impetrante, e extingo o pleito 

mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 

485, IV, do NCPC, por ausência de comprovação do direito líquido e certo 

do impetrante. Oficie-se a autoridade coatora da prolação desta sentença. 

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. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. 

R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007045-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a manifestação de Id nº 12445363/12445381, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de até 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse na realização de audiência de instrução e 

julgamento para depoimento pessoal da parte autora e oitiva das 

testemunhas. Suspendendo a audiência designada para 04/04/2018. 

Após, decorrido o prazo legal, volva-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO (AUTOR)

S. F. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 15:30 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO (AUTOR)

S. F. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 15:30 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 540 de 569



audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002310-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c 

Pedido Liminar” proposta por ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO, 

devidamente qualificado, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas de direito público, qualificados, na 

qual se objetiva, em síntese, em caráter liminar, o licenciamento do veículo 

VW/GOL 1.0, placa NUE 2032/MT, Renavam 00458204510, Chassi 

9BWAA05WXDP006440, ano 2012/2013, tendo em vista que ao procurar o 

DETRAN para proceder o licenciamento obrigatório, foi impedido de fazê-lo 

por exigência de prévio pagamento de multas pendentes. Sustenta que a 

vinculação do pagamento de multas ao licenciamento fere os princípios da 

legalidade e da moralidade administrativa e invoca-se ensinamentos da 

doutrina e da jurisprudência para pleitear, em sede de antecipação de 

tutela, ordem que assegure o autor o licenciamento anual do veículo, e, no 

mérito, a anulação dos lançamentos das multas apontadas em sua CNH, 

tendo em vista a ausência de notificação da autuação. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista 

no art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de 

urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É de fácil constatação a 

presença dos requisitos acima descritos, tendo em vista que o autor se 

arvora no argumento de que o requerido (DETRAN) condicionou o 

licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas multas pendentes 

da qual sequer foi notificado, em flagrante afronta à legalidade, 

sustentando ainda que só teve conhecimento das multas cobradas no 

momento em que foi licenciar seu veículo. Como se vê, condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual não foi 

notificado o infrator, é ato ilegal e fere o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, residindo a probabilidade do direito 

invocado. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo se 

mostra evidente na medida em que o autor se vê impossibilitado de 

trafegar com seu veículo. Diante do exposto, preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da medida requerida, defiro o pedido de 

antecipação de tutela, ordenando o requerido que proceda ao imediato 

licenciamento do veículo do autor, fornecendo-lhe o Certificado de 

Registro de Licenciamento, independentemente do recolhimento das multas 

existentes. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de maio de 

2018, às 14h, a audiência de conciliação, devendo ser citados os réus 

dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Deferido a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001024-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY JENEZERLAU SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (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: 

1001024-04.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: DANIELLY JENEZERLAU SILVA 

SANTOS 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 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar sobre a 

impugnação 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, 2 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1009376-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCOS MINOSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (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: 

1009376-14.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: DESAPROPRIAÇÃO (90) 

Requerente: AUTOR: FERNANDO MARCOS MINOSSO 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 autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, impugnar a contestação tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 2 de abril 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006919-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILDES PEREIRA LEMES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006919-09.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: JOCILDES PEREIRA LEMES CAMPOS 

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, 2 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002394-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL, qualificada 

nos autos, em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO/MT, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente 

qualificado, na qual se requer, liminarmente, seja incorporado à 

remuneração do autor o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) referente à perda salarial ocorrida quando da conversão 

da moeda para URV. Sustenta-se que a fórmula que converteu os salários 

dos servidores de Cruzeiro Real para URV foi realizada equivocadamente 

e que diante das sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, 

houve perda salarial para os servidores públicos, prejudicando, assim, o 
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requerente, que perdeu a correção salarial no equivalente ao percentual 

de 11,98%. É a síntese do necessário. Decido. Para a concessão da 

medida prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela 

provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se 

necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, 

de plano, os requisitos necessários à concessão do pleito, haja vista que 

os documentos carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou 

fazer presumir a ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se 

evidencia na atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos 

seus vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige 

dilação probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência 

pretendida só seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. 

Considerando que ambas as partes demonstraram o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, determino seja citado o ente 

público municipal para, querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002325-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES DIAS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de pedido de tutela de evidência em favor do autor 

Altieres Dias Andrade, devidamente qualificado nos autos da Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais proposta em face do 

Município de Várzea Grande, consistente no seu imediato enquadramento 

na carreira de profissionais da educação escolar básica, com fundamento 

nos artigos 114 a 118 da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 e em 

outras razões jurídicas e legais, tendo em vista a conclusão do Curso de 

Geografia, ainda que tenha sido investido no serviço público como Técnico 

de Desenvolvimento Educacional. A parte autora junta inúmeros 

documentos. É o relatório. Decido. Conforme reproduzido na própria peça 

inaugural, o instituto da tutela de evidência está previsto no art. 311 do 

Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” 

(destaquei) Ante o teor das razões suscitadas no pedido formulado pela 

autora e verificando-se o cabimento da liminar na tutela de evidência, de 

acordo com o parágrafo único, apenas nas hipóteses dos incisos II e III do 

dispositivo acima reproduzido, é de se concluir que o pedido de liminar no 

caso dos autos está amparado na situação descrita no inciso II, que prevê 

a concessão da medida quando “as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente”, providência aparentemente 

cumprida numa análise sumária, “e houver tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante”, cujo requisito não restou 

preenchido. De fato, não basta a comprovação exclusivamente 

documental. É indispensável para o deferimento da liminar de tutela de 

evidência na hipótese versada que, além dessa comprovação, haja 

também tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante, o que não é o caso dos autos, pois o autor não se desincumbiu 

dessa demonstração jurisprudencial, ficando restrita a reprodução de 

julgados favoráveis apenas genericamente à pretensão estampada na 

petição inicial, porém não marcados pelo julgamento em regime de casos 

repetitivos ou que tenham se tornado ou gerado súmula vinculante. Com 

efeito, indefiro o pedido liminar. Cite-se o demandado para comparecer à 

audiência prevista no art. 334 do NCPC, com as advertências legais, 

inclusive sobre o prazo para contestação, ficando designado o ato para o 

dia 16 de maio de 2018, às 14h15min. Defiro a gratuidade nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002360-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA APARECIDA DO BONFIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento 

Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos com 

Pedido Liminar” proposta por ANA LUCIA APARECIDA DO BONFIM SILVA, 

devidamente qualificada, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público também qualificada nos autos, alegando, 

em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande desde 30.4.2002, exercendo o cargo de Técnico Suporte 

Administrativo Educacional - Merendeira, conforme termo do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclarece-se que em 

6.3.2014, a autora ao preencher todos os requisitos necessários de 

progressão na carreira, ingressou com pedido administrativo, visando sua 

elevação ao nível/classe A-01 para C-06, nos termos das Leis 

Complementares n. 3.797/2012 e 4.093/2015. Contudo, diz que já se 

passaram mais de 3 anos e não houve nenhum pronunciamento da 

Administração Pública. Sustenta-se que a inércia do requerido vem 

causando prejuízos de ordem financeira a requerente, ocasionando uma 

perda salarial mensal no montante de R$ 2.013,36 (dois mil e treze reais e 

trinta e seis centavos). Assim, invoca-se a presença dos requisitos 

necessários e pede-se a concessão liminar da tutela provisória de 

urgência antecipada, nos moldes do art. 300 e parágrafos, a fim de que o 

requerido seja compelido a efetuar o enquadramento da requerente para o 

nível/classe C-06, e, alternativamente, que se proceda à imediata análise 

do requerimento administrativo. É o relatório. Decido. O pedido, como se 

vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a 

concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, a probabilidade do direito está vislumbrada nos 

documentos carreados com a inicial, especialmente o demonstrativo de 

pagamento de salário de pág. 32, da qual se verifica que a autora tomou 

posse efetiva, por meio de concurso público, em 30.4.2002, contando, 

portanto, com tempo suficiente para ser enquadrada no nível/classe 

pretendido, considerando o interstício de 3 (três anos) e a qualificação 

profissional, conforme previsto nas leis municipais correspondentes (n. 

3.797/2012 e n. 4.007/2014). Todavia, não se visualiza o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, caso o pleito só seja concedido 

ao final da demanda, tendo em vista que, uma vez reconhecido o direito da 

requerente, nenhum prejuízo experimentará, pois será enquadrada 

funcionalmente a partir da devida data e receberá, por óbvio, as 

diferenças salariais eventualmente devidas. Por outro lado, merece 

acolhimento ao pedido quanto à determinação para que o requerido se 

pronuncie acerca do procedimento administrativo, uma vez que, conforme 

atestam os documentos que instruem a peça primeira, apesar de 

protocolizado o requerimento em 6.3.2014 com vistas à progressão 

funcional (págs. 21-22), não houve qualquer pronunciamento, há mais de 

3 anos, portanto. Diante do exposto, defiro parcialmente o pleito, apenas 

para determinar que o requerido se pronuncie imediatamente sobre o 

pedido de progressão funcional da requerente. Com fulcro no art. 334, do 

CPC, designo para o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no mandado a observação de 

que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do CPC. Defiro a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008851-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008851-32.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009261-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL OAB - MT17388/O (ADVOGADO)

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por AECIO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, contra a decisão Id. n. 12283876, ao 

argumento de que houve erro material na adoção de premissa equivocada 

quando da menção de que o embargante possuía saldo final de R$ 

26.841,51 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e 

um centavos), quando, na realidade, o referido saldo era negativo. O 

embargante argumenta ser desacertada a afirmação de que o extrato 

bancário indicaria saldos anteriores que integraram o seu patrimônio, 

tendo em vista que no dia anterior ao bloqueio (18/12) constava em sua 

conta saldo negativo de R$ 22.114,61 (vinte e dois mil, cento e quatorze 

reais e sessenta e um centavos). Alega, ainda, que houve erro quanto ao 

número identificador da manifestação e documentos juntados pelo 

Ministério Público e, ainda assim, fazendo alusão a todos os 

pronunciamentos do ilustre membro do parquet a partir do ID. n. 12265556 

a 12265811, manifesta sua concordância. Pugna, ao final, pelo 

conhecimento dos embargos de declaração, a fim de que ver sanados os 

equívocos apontados, com a consequente liberação do valor 

remanescente de R$ 25.954,57 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta 

e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e pede a expedição de alvará 

para levantamento do valor, conforme determinação Id. 1228386. É o 

relatório. Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez 

que protocolados em 23.3.2018, enquanto que a decisão se deu em 

20.3.2018, dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 

1.023, do antigo CPC, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é 

apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em erro, conforme sustentado. 

Quanto ao primeiro equívoco apontado pelo embargante, consistente na 

afirmação contida na decisão de que o extrato bancário indicaria saldos 

anteriores que integraram o seu patrimônio, referindo-se, 

equivocadamente, ao saldo negativo de R$ 26.841,51 (vinte e seis mil, 

oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), cumpre 

assinalar que, de fato, o numerário contido em sua conta corrente na data 

de 14.2.2018 não era positivo. Todavia, esse “erro” por si só não possui o 

condão de alterar o teor da decisão combatida, na medida em que persiste 

a conclusão de que o requerido ora embargante possuía saldos anteriores 

que agregaram o seu patrimônio, especialmente porque na ocasião do 

bloqueio de valores, em 19.12.2017, o saldo contido em sua conta era 

positivo no valor de R$ 36.607,47 (trinta e seis mil, seiscentos e sete reais 

e quarenta e sete centavos), segundo se infere do extrato Id. n. 11805438 

– pg. 3. Quanto ao segundo ponto, trata-se de mero erro de digitação, pois 

se mencionou o número identificador da manifestação como sendo 

1001857, quando, na verdade, o Id era n. 12265556, equívoco passível de 

correção até mesmo de ofício pelo magistrado, segundo prevê o art. 

1.022, III, do CPC, cumprindo destacar que erro material, segundo a 

doutrina, é aquele “1. perceptível por qualquer homo medius; 2. e que não 

tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz”[1], exatamente 

como ocorreu no referido parágrafo. Desta feita, conheço dos embargos, 

dando-lhes provimento, para retificar o despacho apenas no que se refere 

ao sexto parágrafo[2] da parte dispositiva e ao item II[3], que passarão a 

conter o seguinte teor: “Além disso, na data da constrição (19.12.2017) 

havia um saldo positivo de R$ 36.607,47 (trinta e seis mil, seiscentos e 

sete reais e quarenta e sete centavos – Id. 11805438), comprovando, 

assim, que o executado ostentava saldos anteriores que integraram o seu 

patrimônio, tornando, desse modo, legítima a penhora sobre tal valor. (...) 

II) Ouçam-se os requeridos acerca da manifestação do Ministério Público 

(Id. 12265556), bem como dos documentos que a acompanham, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Após, 

conclusos.” [1] (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 

Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; 

Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por 

Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.475). 

[2] Além disso, acompanha um saldo final de R$ 26.841,51 (vinte e seis mil, 

oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), 

comprovando, assim, que o executado ostentava saldos anteriores que 

integraram o seu patrimônio, tornando, assim, legítima a penhora sobre tal 

valor. [3] II) Ouça-se os requeridos acerca da manifestação do Ministério 

Público (Id. 1001857), bem como dos documentos que a acompanham, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - 

SINTEP, qualificado nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a 

decisão proferida sob Id. 12014001, alegando omissão quanto aos 

precedentes citados na inicial. Alega que, diante da expressa invocação 

de precedentes quanto à matéria objeto da ação, o juízo deve segui-los ou 

manifestar-se como “elemento essencial da sentença” (sic) se existe 

distinção ou superação do entendimento. Nos termos do art. 489, VI, do 

CPC. Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que 

os pontos omissos sejam esclarecidos. É o sucinto relatório. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

14.3.2018, sendo que a data inicial do prazo de 5 (cinco) dias, prevista no 

art. 1.023, do CPC, se deu em 8.3.2018 - primeiro dia útil posterior à 

intimação, art. 231, VIII c/c 224, § 3º, ambos do CPC), findando em 

14.3.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Nenhuma 

razão assiste ao embargante em suas argumentações, pois a decisão ora 

combatida diz respeito ao pedido de tutela antecipatória, que teve por 

objetivo analisar os pressupostos necessários à concessão da medida, 

quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo e não o mérito da demanda, ocasião em que 

serão precisamente analisados os precedentes mencionados na inicial e 

demais argumentos deduzidos pelas partes. Até porque, ainda que não se 

tenha mencionado claramente como entendimento já firmado por este juízo 

em decisão anterior, bem como pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda 

Pública, a mesma fundamentação foi traduzida a partir do terceiro 

parágrafo da parte dispositiva da decisão com o intuito de fundamentar a 

probabilidade do direito invocado, não havendo, portanto, que se falar em 

omissão, já que nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão adotada 

deixou de ser apreciado (ar. 489, CPC). Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer omissão no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 
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Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000080-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BULHOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro parcialmente o pedido Id. 12172400, a fim de determinar a 

intimação dos requeridos para cumprimento imediato da ordem judicial, sob 

pena de incorrer em conduta criminosa e/ou de improbidade administrativa, 

além de multa pessoal aos gestores públicos, sem prejuízo de outras 

providências necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. II) 

Diante do desinteresse das partes na composição consensual, cancelo a 

audiência de conciliação designada para o dia 3 de abril de 2018, às 16h. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237331 Nr: 17140-49.2009.811.0002

 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: PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 307067 Nr: 2911-45.2013.811.0002

 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: MILTON BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

DELCIDES SILVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patrícia Barros Dorileo 

- OAB:14354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448230 Nr: 11018-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. TONIAZZO & CIA LTDA, ELIZANDRO 

JONIOR TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7.180, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - OAB:3954, ROGÉRIO 

SILVEIRA - OAB:5334

 Vistos.

 Intime-se a parte excipiente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados aos autos pela exequente, nos termos do 

art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 257830 Nr: 15940-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERCILIA BINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARGARIDA MMARTIS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT13672, MAYKA M. PAES DE BARROS LEAL - 

OAB:13664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Observa-se da planilha de cálculo apresentada a fl. 259 que do valor 

principal de R$ 24.343,13 foi descontada a quantia de R$ 9.737,25 (nove 

mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) 

correspondente a 40% (quarenta por cento) dos honorários contratuais. 

Do valor restante (R$14.605,88) cinquenta por cento foi destinado ao 

meeiro Armando Antonio Pereira (R$ 7.302,94) e os outros cinquenta por 

cento rateado entre os outros 5 herdeiros na ordem de R$ 1.217,15, para 

cada um, expedindo-se, dessa forma, as Requisições de Pequeno Valor.

Segundo se nota do ofício do INSS (fl. 299), os valores atinentes aos 

honorários contratuais (R$ 9.737,25) e aqueles destinados ao meeiro 

Armando Antonio Pereira (R$ 7.302,94) não foram pagos porque, 

consoante se vê na Requisição de Pequeno Valor de fl. 300 verso o valor 

dos honorários advocatícios é maior que o valor principal, o que é vedado.

 O correto seria a diluição dos honorários contratuais em quantia 

equivalente a cada um dos herdeiros. Logo, a única forma de resolver o 

impasse será a expedição de outra Requisição de Pequeno Valor, de R$ 

9.737,25 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco 

centavos) como se valor principal fosse, em nome da advogada Débora 

Margarida Martins Ferreira da Cruz, e outra no valor de R$ 7.302,94 (sete 

mil, trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos) em nome do 

meeiro Armando Antonio Pereira, o que ora determino que se faça.

II) Na sequência, cumpra-se o que se determinou no despacho de fl. 296, 

expedindo-se os correspondentes alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 209165 Nr: 4939-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11.746/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, JOSE CARLOS FORMIGA 

JUNIOR-UNIVAG - OAB:5.645, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fl. 720, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 216031 Nr: 11364-05.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M. F. DA CONCEIÇÃO SUINOS - ME, MÔNICA FÁTIMA 

DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO(QUE POR MEIO 

DA SECRETÁRIA DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:
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 Visto...

M.F. DA CONCEIÇÃO SUÍNOS - ME, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cumprimento de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.529,33 (seis mil quinhentos e 

vinte nove reais e trinta e três centavos) correspondente aos honorários 

sucumbenciais, e, ainda, a imediata baixa no gravame referente ao lote de 

terreno urbano denominado lote 12, quadra 12, loteamento Domingos 

Sávio, situado na 1ª zona desta cidade de Várzea Grande-MT, com área 

de 315,00 m², descrito na matricula n. 5137, tendo este último pedido sido 

deferido e cumprido (fls.173-175).

Regulamente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl.188.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA JOANA DO NASCIMENTO (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)

 

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: 1000524-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOESCHKE GOMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE RAFAELA DO CARMO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DA COSTA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445719 Nr: 9790-63.2016.811.0002

 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: NATHALYA ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).Devendo contar no 

laudo pericial o esclarecimento de divergência ou dúvida sobre a qual foi 

instaurada a pericia, cabendo intimação ao perito, bem como aos 

assistentes em caso de necessidade de maiores esclarecimentos (CPC, 

art. 477, §§ 2º e 3º). Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

façam-se os autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo 

de designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da 

lide.Expeça o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423010 Nr: 23551-98.2015.811.0002

 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 BENEDITO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada 

por ADILSON BENEDITO DE FIGUEIREDO 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 

requerente 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).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.: 337555 Nr: 5851-46.2014.811.0002

 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: LAUDELINO DELEON LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Laudelino Deleon 

Lemes em face da decisão prolatada às fls. 68/69, alegando omissão no 

julgamento acerca do pedido de concessão da gratuidade da justiça 

requerida na exordial.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 73).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto omisso, porventura existente na decisão de fls. 68/69, no sentido de 

requerer seja sanada a omissão, visto que na r. decisão não fora 

analisado o pedido de concessão da justiça gratuita.

 Assim, conheço dos Embargos e, ACOLHO-OS, visto que realmente 

houve omissão na r. decisum.

 A parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“Nos termos da Lei nº. 1.060/50 defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita postulada pela autora na exordial. Posto isto, deixo de condenar 

em honorários de sucumbência”.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325607 Nr: 21983-18.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA JOSEFINA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VÁRZEA 

GRANDE-FUSVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ANALIA JOSEFINA ALVES DA COSTA propôs “Ação de Cobrança” em 

face da FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE – FUSVAG e 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que foi contratada 

em 01/07/2009 a 30/03/2012; 01/04/2012 a 31/12/2012, onde exerceu 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde. 

Assinala que os réus não efetuaram o pagamento de parcelas salariais a 

que tinha direito a autora como FGTS e multa indenizatória de 40%, férias 

acrescidas do terço constitucional, bem como requer indenização por 

danos materiais.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/41.

Citados, o Município de Várzea Grande contestou o pleito, alegando 

preliminar de inépcia da inicial, em prejudicial de mérito falou acerca do 

contrato temporário, requerendo, por fim, a improcedência da ação.

 Impugnação à contestação às fls. 61/63, ratificando os termos da inicial.

Às fls. 76 e verso foi determinado o declínio de competência para a 

Justiça do Trabalho, contudo, foi reconhecida a competência da justiça 

estadual para julgar o presente caso, conforme fls. 107/108, retornando 

os autos para o juízo de origem.

Determinada a intimação das partes para produzirem provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento do processo pelo estado em que se encontra.

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.

Inicialmente, quanto a inépcia da petição inicial, tendo em vista que, ao 

contrário do que se afirma, a inicial contém os fatos, a fundamentação e o 

pedido, sendo clara a verificação de que se almeja a cobrança de valores 

eventualmente devidos pelo ente público decorrente da suposta rescisão 

trabalhista. Tanto é verdade que possibilitou a parte Ré o efetivo exercício 

do direito de defesa, combatendo os fatos, razão pela qual, rejeito a 

preliminar.

No mais, dos autos se extrai que a parte Requerente foi contratada pelo 

Município de Várzea Grande, sem concurso público, em 01/07/2009, fl. 14, 

para laborar na função de Auxiliar de Serviços Gerais, cujo contrato 

temporário fora renovado pelos anos subsequentes até 31/12/2012, fato 

corroborado pelos documentos de fls. 14/39.

É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de 

ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte:

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de atividade essencial para 

área de saúde é admitida contratação temporária de servidor, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório.

O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A 

natureza permanente de algumas atividades públicas - como as 

desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não 

afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores 

destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 

circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do 

serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a 

contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República” 

(ADI 3247, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 

1808-2014).

O instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes.

É o que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado.

Isto porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado de até dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período (artigo 4º) na hipótese de qualquer atividade que necessite ser 

assegurada pelo Poder Público, como os serviços na área de saúde 

(artigo 2º, inciso IV, alínea c).

Portanto, forçoso concluir que as contratações sucessivas, ocorridas na 

presente hipótese, foram realizadas evidentemente como prorrogações 

dos contratos, e, mesmo que autorizadas pela Lei Municipal, não se 

justificam, ante o extenso lapso temporal pelo qual se protraíram, 

caracterizando-se, pois, a nulidade dos contratos celebrados, após 

decorrido o prazo previsto no primeiro contrato, e o reconhecimento da 

natureza permanente dos serviços prestados neste interregno. Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
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com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade 

do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Desta feita, declaro nulos os contratos temporários discutidos nestes 

autos, no período compreendido entre 01/07/2009 a 31/12/2012.

No tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vejamos o 

seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS 

DIREITOS SOCIAIS INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 

20, §4º DO CPC – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA 

ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – 

IPCA-E – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. Em consonância com o 

recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas 

renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao 

recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da 

Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 

709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na 

nova redação da Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o 

prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”.

 [...]

 Juros de mora, a partir da citação válida, até a data da nova redação do 

artigo 1º- F da Lei nº. 9.494/97, instituído pela Lei nº. 11.960 de 

29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 

Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário 870.947/SE. (Apelação / Remessa Necessária 

2865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 10/11/2017).

Desta forma, a requerente, tem direito ao recebimento do FGTS, contudo, 

sem a aplicabilidade da multa prevista no percentual de 40%, eis que esta 

sim, é direito inerente ao trabalhador regido pelas normas celetistas, 

consoante Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(Apelação/Reexame Necessário 53473/2015; Apelação/Reexame 

Necessário 144593/2016).

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. 

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITOS 

TRABALHISTAS, TAIS COMO FÉRIAS SIMPLES E DOBRADAS 

ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIO. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. 

PARCIAL PROVIMENTO E EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICADA 

PARCIALMENTE A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR O 

PAGAMENTO DO FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

 1. A regra geral para ingresso na Administração Pública é o concurso 

público, conforme estabelece o art. 37, II, da CF. No entanto, mesmo sendo 

a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado 

pela pessoa, tem esta direito às férias e 13º salário, em homenagem ao 

princípio da boa fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda 

pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a 

todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias 

acrescidas de 1/3 e 13º salário, os quais se encontram insculpidos no art. 

7º, VIII e XVII, da Carta Magna.

 2. O pagamento das férias serão na forma simples, ou seja, sem ser em 

dobro, posto que não há previsão constitucional para o pagamento das 

férias dobradas, cuja previsão há somente na CLT, instrumento normativo 

este não aplicável ao caso em apreço, já que se trata de relação 

administrativa e não trabalhista.

 3. Não incide a multa rescisória no importe de 40% (quarenta por cento) 

sobre o FGTS, uma vez que não pode imputar somente à Administração 

Pública a culpa e o ônus pela contratação irregular, não podendo afirmar 

que o Apelante foi demitido sem justa causa, o que atrairia a incidência da 

multa pretendida.

 4. "[...] Os valores percebidos a título de FGTS e demais verbas 

constitucionais devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que 

deveria ter ocorrido cada pagamento e, a partir de 30/06/2009, data da 

entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da 

Lei 9.494/97, deve incidir correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR)" [...] (TJ/MT - 

Apelação / Remessa Necessária 53473/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 

11/05/2017) 5. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO e, em sede de 

REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICADA PARCIALMENTE a sentença para 

reconhecer ao Apelante o direito às férias (na forma simples), acrescidas 

de 1/3 e 13º salário. (Apelação / Remessa Necessária 144593/2016, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017)”.

 Sobre as férias acrescidas do terço constitucional. As renovações 

semestrais consecutivas importaram a mudança do prazo de vigência do 

contrato, de temporário para indeterminado. Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a parte 

Requerente prestou serviços de agente público, pelo que permanece o 

contratante obrigado ao pagamento das férias correspondente a todo o 

período contratual, acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 

(doze) meses de vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

No caso, a parte Requerente faz jus ao recebimento de férias acrescidas 

do terço constitucional, limitado aos períodos de 2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012 integral e proporcional, acrescidos do terço constitucional.

 No que se refere aos danos morais e perdas e danos, anoto que estes 

estão ligados a constrangimentos que causam gravames de ordem 

psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação 

pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo.

É bem provável que a Requerente tenha se frustrado com o não 

reconhecimento de seus direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si 

só não pode ser considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação 

por danos extrapatrimoniais.

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - 

FHEMIG - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - DIREITOS SOCIAIS 

- ART. 37, INCISO IX, E ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E UM TERÇO DE FÉRIAS - 

EXTENSÃO - FGTS - ART. 19-A, DA LEI 8.036, DE 1990 - 

INAPLICABILIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE 

CÁLCULO - LEI ESTADUAL 10.745, DE 1992 - DECRETOS ESTADUAIS 

36.015, DE 1994, 36.092, DE 1994 E 36.923, DE 1995 - PRECEDENTE DO 

STJ E STF - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - APELAÇÃO A QUE SE DÁ 

PARCIAL PROVIMENTO (...). 4- O empreendimento de esforço e o 

desconforto sofrido pelo servidor, para demover o indeferimento 

administrativo de pagamento verbas trabalhistas, consubstanciam meros 

transtornos que não ultrapassam a esfera patrimonial, sem qualquer direito 
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à indenização por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.131129-4/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara 

Cível, julgamento em 01.04.2014, publicação da súmula em 14.04.2014).

Não restando demonstrado, portanto, prejuízo moral significativo 

decorrente da ilicitude da conduta do requerido, impõe-se o afastamento 

de tal pretensão.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande, em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 01/07/2009 a 

31/12/2012, além do pagamento das férias acrescidas do terço 

constitucional, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na 

esfera administrativa. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá 

ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como 

a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela 

Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os 

índices de caderneta de poupança..

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no 

sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de 

jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2º, do art. 496, do CPC, 

determino a remessa da presente decisão a reexame necessário (Súmula 

490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário da matéria.

Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 910 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.: 343308 Nr: 10527-37.2014.811.0002

 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: PERPÉTUA SILVEIRA MELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JOSE AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na “Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais” 

proposta por PERPÉTUA SILVEIRA MELO SANTOS em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, determinando ao Requerido proceda ao 

pagamento das verbas rescisórias acima mencionadas e ao FGTS, 

atualizados com juros e correção monetária.Já quanto aos juros 

moratórios, considerando que a ação foi interposta após a vigência da 

Medida Provisória 2.180-35/01, deve ser aplicado o percentual de 0,5% 

(meio por cento) ao mês.Nesse sentido:AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. 

PERCENTUAL. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/2001. 1. Os juros de 

mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para o pagamento de 

verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não 

poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.” (artigo 1º - F 

da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória n.º 

2.180-35, de 24 de agosto de 2001) (...) (AgRg no REsp 600.538/RS, Rel. 

Min. HAMILTON CARVALHIDO,Sexta Turma, DJ, 25-10-2004)Declaro, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC.Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 1% (um por cento) do valor da condenação, 

consoante tem decidido o STF, in verbis:“os honorários do advogado 

podem ser fixados em percentual inferior a 10% na hipótese em que a 

Fazenda Pública é vencida” (RT 123/1.111 E JSTF 112/82).Transitada em 

julgado, à parte Requerente, para no prazo legal, executar a 

sentença.Custas “ex lege”.P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 336419 Nr: 4856-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL TRALLTIMAN SANTOS LEITE, ERLON 

DE PINHO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS DE 

FARIAS - OAB:13.523, Jaqueline Bagão - OAB:11.818, Marcos 

Alexandre Schoffen - OAB:10.657, VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013 OAB/MT

 Designo o dia 11 de abril de 2018, às 14h00min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento, devendo a testemunha Ciro Erasmos 

de Souza ser conduzida coercitivamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 336419 Nr: 4856-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL TRALLTIMAN SANTOS LEITE, ERLON 

DE PINHO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS DE 

FARIAS - OAB:13.523, Jaqueline Bagão - OAB:11.818, Marcos 

Alexandre Schoffen - OAB:10.657, VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013 OAB/MT

 Intimar o advogado Marcos Alexandre Schoffen (OAB/MT 10.657), 

constituído pelo acusado Erlon de Pinho Novais e as advogadas Vilma 

Ribeiro da Silva Azevedo (OAB/MT 7.013) e Fernanda Martins de Farias 

(OAB/MT 13.523), constituídas pelo acusado Michel Tralltiman Santos 

Leite, para comparecerem a audiência designada, conforme decisão de 

fls. 588, cujo teor é o seguinte: "Vistos. Designo o dia 11 de abril de 2018, 

às 14h00min, para continuação da audiência de Instrução e Julgamento, 

devendo a testemunha Ciro Erasmos de Souza ser conduzida 

coercitivamente. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 73253 Nr: 6355-04.2004.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Intimar o advogado Edilson Lima Fagundas (OAB/MT 5994), constituído 

pelo acusado Eliseu José da Silva, para comparecer na audiência 

designada, conforme decisão de fls. 297, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Designo o dia 11 de abril de 2018, às 15h20min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 522495 Nr: 25778-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 Intimar os advogados Carlos Eduardo Oulices de Oliveira (OAB/MT 

12.561) e Anderson Ramos dos Santos (OAB/MT 15.838), constituídos 

pelo acusado Adão Gomes Pereira, para comparecerem na audiência 

designada, conforme decisão de fls. 136, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Adão Gomes Pereira, por advogado constituído, apresenta resposta à 

acusação, porém não arguiram nulidades quaisquer, tampouco exceções, 

preliminares ou prejudiciais. Assim, designo AIJ para o dia 10 de abril de 

2018, às 17h00min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com 

oitiva de todas as testemunhas presentes, independente da suspensão da 

audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do 

referido artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338029 Nr: 6275-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Intimar o advogado Rubens Valim Franco (OAB/MT 6056-B), constituído 

pelo acusado Benedito Francisco da Costa, para comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 160, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Designo a continuação da AIJ para o dia 11 de abril de 2018, às 15h40min, 

para oitiva das testemunhas insistidas pelas partes e interrogatório do réu. 

Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 346082 Nr: 12671-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EVANGELISTA TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para manifestar no prazo legal, quanto a certidão de fls. 136.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 461771 Nr: 17357-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS GARCIA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Messias Garcia Taques Filiação: Moisés Ferreira dos 

Santos e Antonia Aparecida Taques, data de nascimento: 10/11/1978, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), cabeleireiro, 

Endereço: Rua Santa Rita, 1617, Bairro: São José, Cidade: Vilhena-RO

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 155, §4º, 

INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, 

MESSIAS GARCIA TAQUES, brasileiro, filho de José Lourenço de Arruda e 

Lusinete José da Silva, nascido aos 08/05/1996.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico das certidões de 

antecedentes criminais que o Réu já foi condenado por crimes contra o 

patrimônio.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social e a personalidade 

do Réu.

Quanto ao motivo do crime, o réu declarou que estava muito drogado.

 As circunstâncias do crime são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento da vítima em 

nada influenciou o crime.

Por estes motivos, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão (CP, art. 

155, caput).

Consta das certidões juntadas aos autos que o Réu é reincidente, tendo 

sido condenado anteriormente por crimes contra o patrimônio, razão pela 

qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 3 

(três) meses, resultando esta em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Observo que o Réu confessou o cometimento do delito, razão pela qual 

faz jus a incidência da atenuante prevista no inciso III, alínea d, do artigo 

65 do Código Penal motivo pelo qual atenuo-lhe a pena em 1 (um) mês, 

contabilizando, pois 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime aberto (art. 33, c, do CP).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista a precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Em razão da reincidência, deixo de substituir-lhe a pena, nos termos do 

art. 44, II do Código Penal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 322663 Nr: 19077-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS ARRUDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Jesus Arruda Leite, Rg: 11910690 Filiação: Luis 

Barreto Leite e Vera Ines Rondon, data de nascimento: 29/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Pocone-MT, solteiro(a), garimpeiro, Endereço: Rua 

13 - Q. 03 - Lote 71, Em Frente Ao Mini Estádio, Bairro: Jardim Ouro Verde 

-. Setor 1., Cidade: Várzea Grande,-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO 

ARTIGO 155, § 4º, INC. I, II e IV, C/C. ARTIGO 14, INC. II, TODOS DO 

CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas 

do art.155, § 4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 
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JESUS ARRUDA LEITE, brasileiro, filho de Luiz Barreto Leite e Vera Inês 

Rondon de Arruda, nascido aos 20/11/1979, natural de Várzea 

Grande/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social do Réu e nem da 

personalidade.

Não restou demonstrado os motivos do crime, uma vez que o Réu negou a 

prática quando interrogado em sede policial.

As circunstâncias são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento das vítimas 

em nada influenciou o crime.

Por estes motivos, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, IV).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado 

anteriormente pela prática de homicídio, razão pela qual, incide a 

agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo-lhe a pena em 06 (seis) 

meses, resultando, pois, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, diminuo a pena em 1/3, 

restando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e, não se fazendo 

presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo 

ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista a precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais por ter 

sido defendido pela Defensoria Pública, donde se presume sua condição 

de hipossuficiente.

Em razão da reincidência, deixo de substituir-lhe a pena, nos termos do 

art. 44, II do Código Penal.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 339406 Nr: 7472-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Jefferson Reyner Araujo de Souza, Rg: 

1940274/0 SSP MT Filiação: Edson Araujo de Souza e Ilda Teixeira de 

Souza, data de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua: Angola, Quadra 20, N. 12, Bairro: 

Jardim Imperial, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que 

constitua outro advogado de sua confiança para apresentação das 

Razões da Apelação, ou, declare a sua condição de hipossuficiência. 

Intimando-o , ainda, que não constituído o patrono no prazo assinalado, 08 

(OITO) dias, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, sendo aberta imediatas 

vistas à Defensoria Pública local para o patrocínio de sua defesa.

Consignando que DEVERÁ O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR o 

desejo do intimado de ser patrocinado pela Defensoria Pública ou que irá 

constituir advogado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 465070 Nr: 18910-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DA CRUZ LIMA, ERICA ALVES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando: ELIZANGELA , sem qualificação.

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PESSOA, acima qualificada, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, 

munida de documento que comprove a propriedade da moto, apreendida 

nestes autos, para que lhe seja restituído o referido bem.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 513093 Nr: 20608-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA CRUZ, JOEL LEITE DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Joel Leite de Campos, Rg: 0885124-7 Filiação: 

Henrique Leite de Campos e Cesarina Maria de Campos, data de 

nascimento: 13/07/1973, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua G, Qd. 11, Casa 02,, Bairro: Vila Operária, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Ailton da Silva Cruz como incurso nas sanções do artigo 155, 

§4º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 69 do mesmo 

dispositivo legal; e Joel Leite de Campois como incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a 

presente denúncia, sejam os denunciados citados para que apresentem 

defesas escritas, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos 

seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso os denunciados não sejam encontrados para serem citados nos 

endereços declinados nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão dos denunciados e, em não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO I – Em face da certidão negativa de citação 

do Réu JOEL, bem como da informação de que ele não está preso em 

nenhuma das unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO
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Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 505520 Nr: 16709-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TIBRES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304

 Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RENATO TIBRES DE 

CASTRO, brasileiro, filho de Aurineia Tibres de Castro e Eli Rodrigues da 

Silva[...], como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código 

Penal.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente. A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de 

seu ato.[...] .Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a 

pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).Existe 

circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a 

reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas 

preponderantes, pelo que, atribuindo dois meses de reclusão a cada uma 

delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do 

Código Penal.Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão definitiva 

e, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informação sobre a 

situação econômica do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas 

processuais.Declaro o perdimento do simulacro de arma de fogo 

apreendida nos autos (fl. 13) e determino sua destruição. Expeça-se o 

necessário.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à 

Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de 

guia.Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 488889 Nr: 7416-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para abrir vistas a Defesa do Réu para manifestar quanto a 

destinação dos objetos apreendidos (fls. 118), com laudo pericial às fls. 

121-126.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521459 Nr: 25181-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RODRIGUES, RODOLFO 

PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521459 Nr: 25181-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RODRIGUES, RODOLFO 

PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 INTIMAÇÃO AO PATRONO DO ACUSADO DR. GERSON LEVY PARA 

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o dia 

12/04/2018 às 16:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 463081 Nr: 17985-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCELO PROCOPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 487998 Nr: 6892-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO, KELVIN 

KLEYN BATISTA, LAVINIA DO AMARAL LEQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21.617

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE HABILITADOS DE QUE FOI 

DESIGNADA A DATA PARA O DIA 19 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14:30 A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 496485 Nr: 11895-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PINTO, JOAO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 Dr. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15.304. - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 496467 Nr: 11883-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Gomes Silva Filho - 

OAB:12036

 DR. EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB/MT, Nº12.036 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 317756 Nr: 14112-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIENE LOPES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Trata-se de ação penal movida contra JULIENE LOPES FRANÇA, dando-a 

como incursa nas sanções do art. 306 da Lei 9.503/97.

Em audiência realizada em 15/04/2014 o Ministério Público propôs o 

benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pela acusada (fl. 50/51).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de conduzir veículo automotor sob a influência de 

álcool imputado à acusada.

 Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

da suposta infratora, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de JULIENE LOPES FRANÇA.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor da acusada para 

levantamento da fiança (fl. 19/20 e 37), nos termos do art. 337 do Código 

de Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 493899 Nr: 10412-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR REGINATO - 

OAB:23017/O

 A denúncia, ao contrário do sustentado pela defesa (fl. 97/104), 

preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41, do Código de Processo 

Penal, expondo os fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, 

não pode ser considerada inepta.

Ademais, do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe a 

acusada novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e 

DESIGNO audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

27/ABR/2018 às 14h00.

INTIMEM-SE a réu e sua Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 275971 Nr: 19353-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALVES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUES - OAB:22947/0

 Assim, atento a ocorrência de eventual prescrição retroativa, com 

fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, todos do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada NÁDIA ALVES 

ALMEIDA, declarando antecipadamente a prescrição punitiva estatal.Após 

o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as anotações de praxe e baixas 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE pessoalmente, a 

acusada e o Ministério Público e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 412823 Nr: 18232-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA REGINA SALOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Trata-se de ação penal movida contra ÉRICA REGINA SALOMÉ, dando-a 

como incursa nas sanções do art. 306 da Lei 9.503/97.

Em audiência realizada em 03 de março de 2016 o Ministério Público 

propôs o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do 

art. 89, da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pela acusada 

(fl. 55/55-v).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de dirigir sob influência de álcool.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

da suposta infratora, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de ÉRICA REGINA SALOMÉ.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da fiança 

(fl. 16 e 31) em favor do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Várzea 

Grande (fl. 55).

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 435040 Nr: 4082-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ROQUE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com 

fundamento no 386, inciso VI, do CPP c/c os arts. 23 e 24, ambos do CP, 

ABSOLVO o acusado ADEMAR ROQUE DE LIMA da acusação de ter 

praticado os crimes previstos no art. 15 da Lei nº. 10.826/2003 e no art. 

32 da Lei 9.605/1998.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento e devolução do valor da fiança ao acusado (art. 337 do 

CPP). PROCEDA-SE, por fim, com as baixas e anotações de praxe e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado e 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

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.: 483188 Nr: 3813-56.2017.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 552 de 569



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA 

- OAB:19809/O

 Código: 483188

VISTOS ETC.

Tendo em vista o teor do Ofício Circular nº01/2018/GAB/J-Aux, que 

determinou o reexame acerca da necessidade de manutenção dos 

armamentos nos depósitos Judiciais, determino a remessa dos autos ao 

Ministério Público e, sucessivamente, a intimação da Defesa (Réu) para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às folhas 215/220, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para decisão acerca de 

necessidade de manutenção da arma apreendida no depósito deste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 480967 Nr: 2511-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11.997/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado EDNEIA SILVANA GONÇALVES

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, apresentar comprovante do 

pagamento das custas judiciais no valor de R$ 376,85, assim como da 

taxa judiciária no valor de R$ 129,94, devidas pelo réu BENEDITO 

OLIVEIRA DA COSTA , conforme cálculo nos autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, através de guias a serem emitidas no site do Tribunal de Justiça, 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE 

PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 414532 Nr: 19127-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO MARCOS LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 INTIMAÇÃO para o advogado RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, 

apresentar comprovante do pagamento das custas judiciais no valor de R$ 

376,85, assim como da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, devidas pelo 

réu AMARILDO MARCOS LAURENTINO , conforme cálculo nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, através de guias a serem emitidas no site do 

Tribunal de Justiça, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 

88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 368944 Nr: 18677-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA- 

UNIVAG - OAB:4871/MT, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 INTIMAÇÃO para o advogado RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG

UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, apresentar comprovante do 

pagamento das custas judiciais no valor de R$ 376,85, assim como da 

taxa judiciária no valor de R$ 129,94, devidas pelo réu LUIZ CLAUDIO DIAS 

, conforme cálculo nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, através de guias 

a serem emitidas no site do Tribunal de Justiça, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 

80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 341299 Nr: 8938-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940

 INTIMAÇÃO para o advogado GILSON JOAQUIM SOARES

NADIELLY GARBIN FEITOSA, apresentar comprovante do pagamento das 

custas judiciais no valor de R$ 376,85, assim como da taxa judiciária no 

valor de R$ 129,94, devidas pelo réu MOACIR SOUZA BRANDÃO , 

conforme cálculo nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, através de guias 

a serem emitidas no site do Tribunal de Justiça, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 

80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 288808 Nr: 8278-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE LÁZARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 INTIMAÇÃO para o advogado MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, 

apresentar comprovante do pagamento das custas judiciais no valor de R$ 

376,85, assim como da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, devidas pelo 

réu JEOVANE LÁZARO DA SILVA , conforme cálculo nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, através de guias a serem emitidas no site do Tribunal de 

Justiça, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ 

IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 288107 Nr: 7520-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 11.323

 INTIMAÇÃO para o advogado WILLIAM MARCOS VASCONCELOS, 

apresentar comprovante do pagamento das custas judiciais no valor de R$ 

376,85, assim como da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, devidas pelo 

réu ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA , conforme cálculo nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, através de guias a serem emitidas no site do 

Tribunal de Justiça, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 

88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 275283 Nr: 18432-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DE HOLANDA, 
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MARCOS ANTONIO LOPES DE HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R ZAIM - 

OAB:4656, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656

 INTIMAÇÃO para o advogado MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

MIGUEL JUAREZ R ZAIM, apresentar comprovante do pagamento das 

custas judiciais no valor de R$ 376,85, assim como da taxa judiciária no 

valor de R$ 129,94, devidas pelo réu MARCOS ANTONIO LOPES DE 

HOLANDA, MARCOS ANTONIO LOPES DE HOLANDA , conforme cálculo 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, através de guias a serem emitidas 

no site do Tribunal de Justiça, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 

88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA Nº 01/2018

O DOUTOR CARLOS JOSÉ RONDON LUZ, Juiz de Direito da Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, amparado nos 

artigos 81 e seguintes da Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE), no artigo 18, 

Seção 2, Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, já com a 

redação que lhe foi dada pelo Provimento nº 41/2016-CGJ e demais 

Provimentos e recomendações da Egrégia Corregedoria, que 

regulamentam os serviços correicionais nas Comarcas/Varas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, Seção 2, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o artigo 81, letra "b", da Lei nº 4.964/85 (Código 

de Organização Judiciária do Estado – COJE);

RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, 

designando, para tanto, o dia 02 DE ABRIL DE 2018, às 10h, para o seu 

início, com término estimado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar dessa 

data.

Art. 2º – NOMEAR as servidoras comissionadas Andrey Rose Nogueira 

Milhomem, Kelvin Breno Rowe Rodrigues e Fernanda Bernardino Martinelli, 

respectivamente Assistente Técnico Jurídico e Assessores de Gabinete I 

e II, para auxiliar diretamente o magistrado em tudo quanto lhes seja 

determinado nesse período;

Art. 3º – DETERMINAR à senhora Gestora que providencie que, a partir da 

aludida data, todos os processos, livros e pastas da Vara, quando 

solicitados, sejam prontamente apresentados para vistoria, cobrando a 

devolução imediata de processos que porventura estejam em carga com 

as partes/entidades fora do prazo, sob pena de imediata busca e 

apreensão dos autos;

Art. 4º – MANTER os prazos processuais e o expediente forense em 

curso regular durante a correição (artigo 19, Seção 2, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso), facultando às partes interessadas a regular 

carga de processos pelo prazo permitido, mediante carga em livro próprio, 

com a devolução em Secretaria ao fim do prazo para permitir a correição, 

sob pena de busca e apreensão dos autos e demais sanções 

disciplinares e penais cabíveis.

Art. 5º – CONVIDAR os senhores advogados, membros do Ministério 

Público, da Defensoria Pública, servidores e o público em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos da Correição, oportunidade em que 

reclamações, críticas e sugestões ao aprimoramento dos serviços 

judiciários e da prestação jurisdicional serão ouvidas e, se fundadas, 

consignadas no termo de correição e devidamente apreciadas.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, com sua publicação no 

atrium do Fórum, ficando revogadas eventuais disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se,afixando-se cópia da presente no atrium do 

Fórum e na porta da Secretaria da Vara (artigo 22, Seção 2, Capítulo I, da 

CNGC), remetendo-se, ainda, para ciência, cópias à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça e, para divulgação, à Subseção local da 

OAB/MT, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos Comandos das 

Polícias Civil e Militar, entidades de acolhimento desta Comarca, Conselho 

Tutelar, CMDCA, bem como, para que ninguém alegue ignorância quanto 

ao teor da presente Portaria, encaminhe-se ao DJE para a devida 

publicação em jornal oficial, arquivando-se cópia desta em classificador 

próprio em Secretaria (artigo 735, inciso II, Seção 3, Capítulo IV, da CNGC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 02 de abril de 2018.

CARLOS JOSÉ RONDON LUZ. JUIZ DE DIREITO

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 11801 Nr: 2394-70.2008.811.0081

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI INTERNACIONAL BRASIL COM. IMP. E 

EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDREJANINI - 

OAB:10181, CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA-SE O EXEQUENTE DO DESPACHO ACIMA PROFERIDO NOS 

SEGUINTES TERMOS: " Visto. Ao dar cumprimento à decisão de fl. 165, foi 

verificado que o valor ainda não havia sido transferido para a conta única, 

o que foi feito nesta data e, assim, determino que seja providenciada a 

liberação do valor como solicitado à fl. 163, intimando-se a parte para que 

informe os dados bancários para transferencia. Após, arquivem-se os 

autos com baixa. Cumpra-se."

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007974-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO (EXECUTADO)

A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link 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: 1002992-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (EXECUTADO)

JOY EMERSON SANTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Erro de intepretação na 

linha: ' #{processoTrfHome.processoTrfConexaoListStr} ': Property 

' p r o c e s s o T r f C o n e x a o L i s t S t r '  n o t  f o u n d  o n  t y p e 

b r . c o m . i n f o x . c l i e n t e . h o m e . P r o c e s s o T r f H o m e  I n t i m a ç ã o  d e 

Correspondência Devolvida - 05 dias. Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 

05 dias. 2 de abril de 2018 NELSON DE OLIVEIRA Th.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006761-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIA MELO DE CARVALHO ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004044-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

IVAN COSTA SOARES (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002510-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. R. MENDES EIRELI (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001800-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI COSTA RAMOS (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006958-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M SABATINI COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXECUTADO)

ANA PAULA SABATINE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005456-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TANAKA (EXECUTADO)

M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME (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: 1001417-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH ROCHA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001267-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAMAR SANTOS RIBEIRO LEMOS (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: 1003685-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000267-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSEFOVISCZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006253-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS (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: 1001293-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANARA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004459-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (RÉU)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003149-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

VALDOMIRO JACQUES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002368-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003415-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RISON DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA RISON (EXECUTADO)

GIAN CARLO RISON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001784-16.2017.8.11.0002

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:

AGUIA COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008008-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007756-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005774-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008001-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005857-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008743-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE FATIMA KRUTSCH (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PENA DA SILVA (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 
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Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEY DA SILVA (EXECUTADO)

OLINEY DA SILVA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008600-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003330-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009595-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY GONCALO DE ARRUDA (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: 1003677-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE EMBALAGENS CENTRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009597-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON PASCOINI PRUDENCIO (EXECUTADO)

CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI - ME 

(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: 1008571-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LETICIA MATSUOKA ARRABAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004552-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISON LUIZ ASCARI MORAES (EXECUTADO)

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: COMPLEMENTO DE ENDEREÇO certifico que, compulsando 

os autos, constatei que na petição de ID12007815, no qual o autor informa 

o endereço do executado para nova diligência, não consta o nome da rua. 

Desta forma, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, informe o nome da rua do endereço indicado na 

referida petição, Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico 

Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ALVORADA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

NORMA VIEIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006053-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

PAULO CAIRES LIMA (RÉU)

EDNA FAVARETTO LIMA (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001273-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI BARRETO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LIMEIRA (EXECUTADO)

MARIA ELZA DA SILVA (EXECUTADO)

LIMEIRA & SILVA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004608-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

FUJII CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006213-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA OAB - PR84961 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JUNIOR BISPO 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: 1001407-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL FERREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004136-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (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: 1007962-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000592-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003146-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 213691 Nr: 9069-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRICK RIBEIRO THAINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

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.: 294968 Nr: 15148-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

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.: 424016 Nr: 24117-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMOVEIS, ENOQUE MASATIKA 

ISHIZKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

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.: 301577 Nr: 22328-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, Henrique José Parada Simão - 

OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 
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parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303889 Nr: 24844-11.2012.811.0002

 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: ALEKSANDRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada às fls.165 em favor do 

autor, tal como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, considerando a existência de comprovante de depósito de 

valores remanescentes efetuados pelo devedor às fls. 155vº, oficie-se à 

Conta de Depósitos Judiciais solicitando a vinculação do referido valor e, 

na sequência, expeça-se alvará judicial em favor do patrono, também com 

as advertência consignadas no item 2 desta decisão.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300487 Nr: 21147-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta por 

CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO 

PANAMERICANO S/A.

2. Às fls. 71/72 a requerida vem aos autos para requerer a anulação dos 

atos processuais, argumentando que não foi intimado das decisões 

proferidas nos autos, para os fins de direito.

 3. Pois bem. Em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 9644, 

cujo comprovante ora se junta, disponibilizado no dia 22/10/2015 para 

intimação da sentença prolatada às fls. 47, resta evidente que o nome do 

patrono do requerido não constou da referida intimação.

4. Desta feita, não se pode negar que o direito ao contraditório e a ampla 

defesa do requerido foram cerceados, ferindo de morte os preceitos 

constitucionais em tela, devendo, até de ofício ser reconhecido pelo juízo, 

já que se trata de matéria de ordem pública.

5. Assim, chamo o feito à ordem e acolho o pedido do requerido para 

reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da sentença 

proferida às fls. 47, e consequentemente efetuar o desbloqueio dos 

valores penhorados nos autos, restituindo-lhe o prazo para manifestação 

acerca da sentença prolatada, contados a partir da presente decisão.

 6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305959 Nr: 1693-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIMAR COELHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos.

2. Após, se necessário, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 211845 Nr: 7304-86.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BRASIL RIBEIRO, VALTER RIBEIRO DA 

SILVA, RENATO RIBEIRO DA SILVA, ANA ALZIRA DE MAGALHÃES 

GOMES, ODILZA MAGALHAES MORAES, HÉLIO ÉRICK RIBEIRO DA SILVA, 

Olímpio Ribeiro da Silva Filho, ROSE MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

ORLANDO BRASIL RIBEIRO e OUTROS, na qualidade de sucessores de 

Honorata M. Ribeiro da Silva em desfavor BANCO ITAUCARD S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo de pagamento espontâneo do débito (fls. 

136), procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros da executada 

(fls. 137/140), para garantida da dívida.

3. A executada foi intimada para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora realizada, todavia, quedou-se inerte, consoante certidão lavrada 

às fls. 141.

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 5. Por conseguinte, 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 Alvará judicial para levantamento dos valores depositados, 

na conta indicada às fls. 143, comunicando-se o credor sobre a 

transferência dos valores para a conta de seu patrono, mediante qualquer 

meio de comunicação, certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 

3º da CNGJ.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453417 Nr: 13407-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVO COMERCIO DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA-ME,, VANDERLEY FERREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT12.560, 

Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA LÉTICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos.

2. Após, se necessário, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290512 Nr: 10147-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 54. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.55. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.56. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322837 Nr: 19255-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 20. 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, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão.21. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, 

condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.22. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.23. P. I. C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350351 Nr: 16095-34.2014.811.0002

 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 BFB LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MELO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que o autor recolheu na inicial (fls.56), o numerário para o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação do requerido, 

expeça-se o competente mandado para cumprimento da decisão de fls. 

77.

2. Caso não seja suficiente, reitere a intimação para recolhimento da 

complementação do valor, considerando que o recibo informado na 

petição de fls. 97 não acompanhou do pedido.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436691 Nr: 4997-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, vejo que o AR- Aviso de Recebimento referente 

à Carta de Citação enviada às fls. 42 foi recebido por pessoa estranha 

aos autos, de modo que, torno sem efeito a certidão de decurso de prazo 

lançada às fls. 44 e concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que 

requeira nos autos o que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor para manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485, § 1º).

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328756 Nr: 25055-13.2013.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, FLAVIA 

BUMLAI ALVES PINTO - OAB:135635, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado, propôs a presente 

ação de Busca e Apreensão, em desfavor de ADRIANO SANTANA DOS 

REIS, também qualificado, visando a apreensão do bem descrito na 

exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 103.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296643 Nr: 16998-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 49. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para tão somente afastar a 

remuneração dos JUROS DE MORA, conforme explicitado em tópico 

próprio e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. 50. Considerando que a instituição financeira decaiu da parte 
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mínima dos pedidos do autor, este deveria responder, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários (CPC, artigo 86, parágrafo único). Todavia, 

deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, em face da gratuidade.51. Aguarde-se o transito em julgado 

da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.52. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293717 Nr: 13717-76.2012.811.0002

 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: ERDE NASCIMENTO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 49. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para tão somente afastar a 

remuneração dos JUROS DE MORA, conforme explicitado em tópico 

próprio e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. 50. Considerando que a instituição financeira decaiu da parte 

mínima dos pedidos do autor, este deveria responder, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários (CPC, artigo 86, parágrafo único). Todavia, 

deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, em face da gratuidade.51. Aguarde-se o transito em julgado 

da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.52. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333147 Nr: 1778-31.2014.811.0002

 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): MILTON ALCIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:14.3801, 

JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 36. 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, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 37. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85), cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade que ora defiro, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.38. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.39. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416265 Nr: 20058-16.2015.811.0002

 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): HALLAF SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. 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, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.17. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.18. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença.19. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.20. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287847 Nr: 7232-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel 

Código de Processo Civil.

4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323335 Nr: 19733-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Vistos.

1. Considerando que a parte devedora, mesmo devidamente intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação acerca da indisponibilidade 

financeira, conforme se denota de certidão de fl. 75, a transferência dos 

valores bloqueados é a medida que se impõe.

2. Expeça-se o alvará para a transferência dos valores bloqueados para a 

conta informada em fl. 68.

3. Realizada a providência supra, em nada sendo pugnado, arquivem-se 

os autos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343316 Nr: 10535-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 
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OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 Vistos.

.

1. Considerando a existência dos autos de Busca e Apreensão nº 

201134, em trâmite neste juízo, versando sobre o mesmo objeto, partes e 

causa de pedir, determino o apensamento dos autos e a remessa à 

conclusão para as deliberações que se fizerem necessárias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321911 Nr: 18332-75.2013.811.0002

 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: MAGNO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEANSING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 43. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito44. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.45. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.46. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309191 Nr: 5187-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I.DE 

ALMEIDA - OAB:AOB/MT 7355-A

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos pendentes.

2. Após, se necessário, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298332 Nr: 18860-46.2012.811.0002

 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): AGNALDO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Compulsando os autos, verifico a existência de erro material na decisão 

retro, razão pela qual, a torno sem efeito.

2. Na sequencia, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor trazer 

aos autos a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de constrição on-line de fls. 105.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98981 Nr: 8453-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -ME, ERNANDES PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, LUCIO ROBERTO A DOS REIS - OAB:6.710, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279057 Nr: 22752-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA E PIRES LTDA - ME (Construfacil), 

JOSE CARLOS HONORIO DIAS, ROSILEIA SILVA ROCHA

 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. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312881 Nr: 9005-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA CHAVES

 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. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.
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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.: 431624 Nr: 1903-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE REGINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278115 Nr: 21723-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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.: 299724 Nr: 20333-67.2012.811.0002

 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 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA

 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: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 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.: 409370 Nr: 16338-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL PEDRO DA SILVA & CIA LTDA ME, 

IZAEL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 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/arrestados, 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.
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2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. 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.

8. 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.

 9. 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).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318915 Nr: 15298-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CUEVAS DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 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/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. 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.

8. 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.

 9. 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).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342514 Nr: 9920-24.2014.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO LEMES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES DA COSTA - OAB:12.411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7.495

 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/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 
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previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. 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.

8. 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.

 9. 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).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373757 Nr: 22123-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE AUXILIADORA SOARES DE 

FRANÇA JESUS

 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. 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/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. 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.

8. 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.

 9. 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).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326729 Nr: 23052-85.2013.811.0002

 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: ODENIR TOME DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássia de Araujo Souza 

Pantaroto - OAB:10.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 48. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito.49. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.50. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.51. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315778 Nr: 12132-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇA MORAES CARRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 49. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito.50. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.51. Autorizo o 

levantamento dos depósitos realizado no feito, mediante Alvará, em favor 

da instituição financeira.52. Aguarde-se o transito em julgado da sentença, 

o que deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo.53. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295562 Nr: 15794-58.2012.811.0002

 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: EUNICE DE ALBUQUERQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:9253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

1. Considerando a situação aventada pela autora em fls. 268, determino a 

nova expedição de alvará na conta informada neste petitório.

2. No mais, acerca da manisfetação apresentada ainda pela autora em fls. 

255/256, manifeste-se o requerido no prazo de 5 dias.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305299 Nr: 966-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, convertida em 

Ação Monitória, promovida por BANCO SANTANDER S/A, posteriormente 

substituído por RENOVA SECURITIZADORA, em face de NABIL MUSTAFA 

FARES ME, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Tendo em vista a cessão de créditos efetivada (fls. 294) e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova requerente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214541 Nr: 9897-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FÁTIMA PORTELLA CARDOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF J. GONÇALVES - 

OAB:OAB-MT 5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 intimação às partes, para que, em 05 dias, manifestem, acerca do retorno, 

destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327428 Nr: 23767-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 intimação às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, acerca 

do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380662 Nr: 27238-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RONILDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647, 

GUSTAVO SALDANHA SUCHY - OAB:, JANAINA GIOZZA AVILA - 

OAB:23830/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310423 Nr: 6472-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEM DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49720 Nr: 4632-18.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004718-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SISCATE PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004718-44.2017.8.11.0002 AUTOR: NILSON SISCATE PAES 

RÉU: BANCO RCI BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de ação de Revisão 

Contratual pendente da análise dos requisitos da inicial. 2. Prefacialmente 

constato que dentre os pedidos do autor, encontra-se o de que sejam 

declaradas algumas taxas abusivas. 3. Pois bem, consigno que os 

processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 568 de 569



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102283/4/2018 Página 569 de 569


		2018-04-03T09:10:54-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




